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ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP
Dátum rokovania: 29. marec 2011
Miesto rokovania: Ţupné námestie č. 5-6, Bratislava (budova Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny), v zasadacej miestnosti na -1. poschodí

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

Plnenie časového a vecného harmonogramu aktivít projektu NSP, práce realizované
v mesiacoch január – marec 2011 (Priebeţná správa č. 4 NSP I, Priebeţná správa č.2
NSP II, čiastkové výstupy aktivít a samostatný záverečný dokument Aktivity č. 4 NSP I),
t.j. v rámci:
NSP I
Aktivita č. 4
Návrh systémového riešenia na zosúladenie poţiadaviek trhu práce so systémom
vzdelávania a prípravy pre trh práce a návrh modelu zapojenia sociálnych a ďalších
partnerov do monitorovania potrieb trhu práce
Aktivita č. 5
Návrh a tvorba informačného systému Národnej sústavy povolaní
Aktivita č. 6
Revízia súčasnej a návrh novej klasifikácie zamestnaní s ohľadom na medzinárodnú
klasifikáciu zamestnaní a jej prepojenie s Národnou sústavou povolaní
NSP II
Aktivita č. 1a
Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania
trhu práce
Aktivita č. 1b
Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania trhu
práce, jeho potrieb a poţiadaviek
Aktivita č. 2
Akčný plán napĺňania, napĺňanie informačného systému Národnej sústavy povolaní,
školenie pracovníkov pre prácu s uvedenými informáciami

2. Aktuálny stav zabezpečenia finančných záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi
zákazky za obdobie júl – december 2010.
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3. Prehľad aktivít plánovaných na obdobie apríl – jún 2011 (Priebeţná správa č. 5 NSP
I, Priebeţná správa č.3 NSP II).
4.

Správu o komplexnej
a informovanosti NSP.

informačnej

kampani

a komunikačnej

stratégii

publicity

5. Návrh záverov z rokovania RV NSP 29. 03. 2011.
II.
schvaľuje
1. Priebeţnú správu č. 4 NSP I.
2. Záverečný a čiastkové výstupy za jednotlivé aktivity NSP I, t.j.:
Aktivita č. 4:
Etapa j):
Etapa k):
Etapa l):
Samostatný
záverečný
dokument:

Tvorba metodických pravidiel systému na zosúlaďovanie potrieb trhu
práce so systémom vzdelávania
Zabezpečenie
personálneho
obsadenia
sektorových
rád
v nadväznosti na určené metodické pravidlá
Návrh prenosu potrieb trhu práce do systému celoţivotného
vzdelávania

Príloha č. 5:
Príloha č. 6:
Príloha č. 7:
Príloha č. 8:

Návrh systémového riešenia na zosúladenie poţiadaviek trhu práce so
systémom vzdelávania a prípravy pre trh práce a návrh modelu
zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb
trhu práce
Organizačný a rokovací poriadok odborných tímov na vypracovanie
„Návrhu systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu
poţiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou
informačného systému, medzinárodnej a národnej klasifikácie
zamestnaní“ a „Návrhu realizácie modelu zapojenia sociálnych
a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného
plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní“
Vzorový štatút sektorovej rady
Štatút Aliancie sektorových rád
Manuál na tvorbu národných štandardov zamestnaní
Vzor Zmluvy o spolupráci

Aktivita č. 5:
Etapa e):
Etapa f):
Etapa g):

Implementácia systému
Testovanie funkčnosti
Vyhodnotenie

Príloha č. 4:
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Aktivita č. 6:
Etapa h):
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

Vypracovanie návrhu národnej klasifikácie zamestnaní
Zápisnice EPT
Zápisnice KET
Návrh novej klasifikácie zamestnaní SK ISCO 08

3. Priebeţnú správu č. 2 NSP II.
4. Čiastkové výstupy za jednotlivé aktivity NSP II, t.j.:
Aktivita č. 1a
Etapa d):
Aktivita č. 1b
Etapa a):
Etapa b):
Aktivita č. 2
Etapa d):
Etapa e):
Etapa f):
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

Návrh mechanizmu nastavenia procesov funkčnosti a hodnotenia
prínosov a efektívnosti sektorových rád
Sumarizácia
odporúčaní
a výstupov
z aktivity
č.1a
a ich
implementácia do systémového riešenia
Nastavenie metodického zabezpečenia činnosti sektorových rád
Vypracovanie metodického postupu, tvorby a implementácie
národných štandardov zamestnaní v nadväznosti na systém
celoţivotného vzdelávania
Organizačno-technické zabezpečenie a realizácia odborných školení
podľa cieľových skupín
Komplexné vyhodnotenie realizovaných odborných školení
Zápisnice z rokovaní o inštitucionálnom a personálnom zloţení
sektorových rád
Prezentácia problematiky odborného školenia
Pozvánky a prezenčné listiny z odborných školení

5. Závery z rokovania RV NSP konaného dňa 29. 03. 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. Prehľad pripomienkového konania k návrhu Priebeţnej správy č. 4 NSP I, Priebeţnej
správy č.2 NSP II a samostatného záverečného dokumentu Aktivity č.4 NSP I, vrátane
jeho príloh.
3. Informáciu o príprave medzinárodnej konferencie o NSP, ktorá sa bude konať
12. 04. 2011 v Bratislave.
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IV.
ukladá
1.

Aktívne spolupracovať s Realizačným tímom NSP na organizačno-technickom
zabezpečení medzinárodnej konferencie o NSP, zúčastniť sa jej a svojimi postrehmi
a poznatkami prispieť k zhodnoteniu jej prínosov pre naplnenie zámerov projektu NSP.
Z: členovia RV NSP a Realizačný tím
T: apríl – máj 2011

2.

Aktívne sa zúčastniť pripomienkového konania k návrhu novej národnej klasifikácie
zamestnaní SK ISCO 08.
Z: členovia RV NSP
T: 31. mája 2011

3.

Zorganizovať pracovné rokovanie tajomníkov expertných tímov RV NSP za účelom:
a) vyhodnotenia plnenia záverov prijatých na rokovaní tajomníkov expertných tímov
RV NSP a prizvaných hostí dňa 27. januára 2011,
b) prípravy legislatívneho návrhu implementácie systémového riešenia NSP
v slovenskom právnom poriadku a návrhu jeho organizačnej formy a metodickotechnickej prípravy na obdobie po ukončení projektovej fázy,
c) posúdenia pripravenosti rezortu školstva, vedy, výskumu a športu na akceptáciu
poţiadaviek zamestnávateľov na kvalifikáciu pracovnej sily v systéme
celoţivotného vzdelávania.
Z: Realizačný tím
T: jún 2011

4.

Informovať členov RV NSP o stave plnenia finančných záväzkov objednávateľa voči
zhotoviteľovi zákazky za schválené a odovzdané časti diela NSP.
Z: Realizačný tím
T: priebežne

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