
 
 
 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 11. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE VEREJNÉ SLUŽBY A SPRÁVU  

 
 

Miesto rokovania:   APOLLO HOTEL, Dulovo námestie 1, Bratislava 
 
Dátum rokovania:  4. október 2022 (utorok) 
 
Začiatok rokovania:  9:30 hod. (príchod účastníkov po 9:00 hod.; ukončenie rokovania 

sa predpokladá okolo 12:00 spoločným obedom) 
 

 
Sektorová rada pre verejné služby a správu 

(ďalej len „Sektorová rada“) 

na svojom 11. rokovaní pre činnosti  SRI 

     
I. 

p r e r o k o v a l a 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch z 10. rokovania. 

2. Vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady v období od apríla 2019 – decembra 2022, konkrétne:   

a. identifikované inovácie s vplyvom na zmenu požiadaviek kvality ľudských zdrojov v 

sektore 

b. SSRĽZ, implementácia sektorových opatrení, sektorové partnerstvá a dohody 

c. vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, súčinnosť Sektorovej rady pri aktualizácii Národnej 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 

d. súčinnosť Sektorovej rady pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov a národných 

strategických dokumentov 

e. zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady 

f. vyhodnotenie rokovaní Sektorovej rady 

3. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, potenciál jej fungovania v nasledujúcom 

období   

4. Iné - výkazníctvo  

5. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 



 
 
 

 
 

 
 

6. Iné – diskusia.  

7. Systém overovania kvalifikácií – verejne dostupné registre: 

https://www.kvalifikacie.sk/node/242  

8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady zo 4. októbra 2022. 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.  

2. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou odprezentované 

a odsúhlasené členmi Sektorovej rady. 

3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 4. októbra 2022 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 

 

III. 

u k l a d á 

1. Zúčastniť sa spoločného rokovania Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, garantov 

a predsedov sektorových rád v Dolnom Kubíne.    

  Zodpovední: Michal Kaliňák, Zuzana Dzurendová  
Termín: 24. - 25. november 2022  

 

2. Ukončiť všetky expertné práce na projekte najneskôr do 30. 11. 2022.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 30. november 2022  

 

3. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme NSP/SRI mesačné elektronické 

výkazníctvo vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou 

uvádzania poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce. Členovia berú na vedomie 

posledný termín na vykazovanie činností 5. 12. 2022.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

https://www.kvalifikacie.sk/node/242


 
 
 

 
 

 
 

     Vykazovanie: priebežne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 

Posledný termín: 5. 12. 2022 

 

IV. 

o d p o r ú č a 

1. Pokračovať v činnosti Sektorovej rady so zameraním na prediskutované témy:  

a. Zosúladenie NŠZ a kvalifikačných kariet (ich aktualizácia),  

b. Etický kódex vo verejnej službe, 

c. Age-management, princíp seniority vo verejnej správe, možnosti využívania 

skrátených úväzkov a delených pracovných miest, 

d. Metodológia dátových zdrojov v oblasti štruktúry zamestnancov verejnej správy. 

 

 

V Bratislave, 4. októbra 2022 

        JUDr. Zuzana Dzurendová 
        podpredsedníčka Sektorovej rady  
        pre verejné služby a správu 

 

 

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.         


