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ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP

Dátum rokovania: 28. september 2011
Miesto rokovania: MPSVR SR, Špitálska č. 6, Bratislava

Riadiaci výbor NSP (ďalej „RV NSP“) na svojom rokovaní
I.
prerokoval
1.

Plnenie časového a vecného harmonogramu aktivít projektu NSP, práce realizované
v mesiacoch júl – september 2011 (Priebežná správa č. 6 NSP I, Priebežná správa č. 4
NSP II, čiastkové výstupy aktivít a záverečný dokument Aktivity č.5 NSP I).

2. Prehľad aktivít plánovaných na obdobie október – december 2011.
3.

Správu o komplexnej informačnej kampani a komunikačnej stratégii publicity
a informovanosti NSP.

4.

Stratégiu celoživotného vzdelávania 2011 a pripravovaný projekt „Komunikačná
platforma medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami“ – KOPLAT najmä
z aspektu harmonizácie s NSP.

5. Návrh záverov z rokovania RV NSP 28. 09. 2011.
II.
schvaľuje
1. Priebežnú správu č. 6 NSP I.
2. Záverečný výstup a čiastkové výstupy za aktivity NSP I, t.j.:
Aktivita č. 5:
Etapa h):
Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie
Samostatný záverečný dokument: Návrh a tvorba informačného systému Národnej
sústavy povolaní
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Aktivita č. 6:
Etapa j):

Vypracovanie finálnej verzie národnej klasifikácie zamestnaní

3. Priebežnú správu č. 4 NSP II.
4. Čiastkové výstupy za jednotlivé aktivity NSP II, t.j.:
Aktivita č. 1b
Etapa c):
Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do
monitorovania trhu práce, jeho potrieb a požiadaviek
Aktivita č. 2
Etapa g):
Etapa h):
Etapa i):
Etapa j):

Nastavenie pravidiel aktualizácie informačného systému NSP, jeho
prepojenia na NSK, správa a pravidelná aktualizácia dátových
súborov, číselníkov a klasifikácií
Implementácia národných štandardov zamestnaní do vytvoreného
informačného systému NSP
Odborné priraďovanie číselných kódov novej národnej klasifikácie
zamestnaní k vytvoreným štandardom zamestnaní
Návrh pravidiel modifikácie informačného systému NSP

5. Závery z rokovania RV NSP konaného dňa 28. 09. 2011.
III.
berie na vedomie
1. Informáciu o aktuálnom stave a rozširovaní databázy expertov podieľajúcich sa na
realizácii aktivít NSP I a NSP II.
2. Informáciu o činnosti Aliancie sektorových rád.
3. Prehľad pripomienkového konania k návrhu Priebežnej správy č. 6 NSP I a Priebežnej
správy č.4 NSP II.
IV.
ukladá
1.

Implementovať do aktuálnych záväzných predpisov sektorových rád nový Vzorový
štatút (č. II) sektorovej rady pri akceptovaní pripomienok a návrhov členov RV NSP a
aliancie.
Z: Realizačný tím NSP
T: december 2011
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2.

Zintenzívniť pomoc sektorovým radám pri zabezpečovaní reprezentatívneho
zastupovania sektorov, aplikácie metodických postupov, kvalifikovanej tvorby NŠZ
a ich implementácie do IS NSP.
Z: Realizačný tím NSP
T: priebežne

3.

Poskytovať sektorovým radám vybrané štatistické ukazovatele na podporu ich
činnosti, najmä pri vypracovávaní analýz, prognóz a ďalších odborných výstupov.
Z: Realizačný tím NSP
T: polročne

4.

Vytvoriť podmienky na umožnenie účasti vybraných zástupcov odboru stratégie
celoživotného vzdelávania a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, Národného ústavu
celoživotného vzdelávania a RV NSP na rokovaní Rady vlády pre odborné
vzdelávanie a prípravu v novembri 2011.
Z: člen RV NSP Ing. Ivan Stankovský, CSc.
T: november 2011

5.

Analyzovať aktuálny právny stav a činnosť sektorových rád pre odborné vzdelávanie
a prípravu, sektorových rád NSP, posúdiť opodstatnenosť rezortných prístupov
a návrh na vytvorenie spoločnej platformy na prenos požiadaviek zamestnávateľov
do systému celoživotného vzdelávania predložiť vedeniu Sekcie práce MPSVR SR
a Sekcie ďalšieho vzdelávania a mládeže MŠVVaŠ SR. Pri koncipovaní návrhu
vychádzať aj z poznatkov získaných z rokovania Rady vlády SR pre odborné
vzdelávanie a prípravu konaného v novembri 2011.
Z: expertný tím pre legislatívu RV NSP v
spolupráci s Realizačným tímom NSP
T: december 2011

6.

Prehodnotiť kategórie všeobecných spôsobilostí v štruktúre Kompetenčného modelu
na tvorbu NŠZ v súvislosti s dokumentom inštitúcií EÚ „O kľúčových kompetenciách
pre celoživotné vzdelávanie“ využívaným pri tvorbe kvalifikačných a hodnotiacich
štandardov (KOPLAT).
Z: Realizačný tím NSP
T: 15. 12. 2011

7.

Organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť prieskum využívania aktívnych opatrení trhu
práce zamestnávateľskými organizáciami - členmi sektorových rád a pracovných
skupín sektorových rád a o jeho výsledkoch informovať vedenie Sekcie práce MPSVR
SR, členov RV NSP, Aliancie sektorových rád a sektorových rád.
Z: Realizačný tím NSP
T: 16. 12. 2011
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8.

Zabezpečiť vypracovanie návrhu na projektové riešenie nadväzujúce na systémové
riešenie NSP (finalizácia jún 2012), rešpektujúce prvky dobrej praxe a výstupy
sektorových rád vo forme NŠZ ako východísk na tvorbu kvalifikačných štandardov,
tvorbu profilov absolventov v nadväznosti na NŠZ a priame zapojenie
zamestnávateľov do procesu hodnotenia kvality prípravy absolventov formálneho
a ďalšieho vzdelávania pre trh práce.
Z: predsedníčka RV NSP
T: 15. 12. 2011

9.

Zorganizovať pracovné rokovanie s vedením Centra vzdelávania MPSVR SR
k možnostiam zriadenia a pilotného overenia štyroch sektorových rád (Sektorová
rada pre kultúru a vydavateľstvo, Sektorová rada pre vedu, výskum, vzdelávanie,
výchovu, šport, Sektorová rada pre verejné služby a správu, Sektorová rada pre
zdravotníctvo, sociálne služby), ktoré sa v súčasnosti v rámci NSP nerealizujú.
Z: Realizačný tím NSP
T: 14. 10. 2011

Ing. Mária J A N U Š O V Á, PhD.
predsedníčka RV NSP
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