
 

 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP 
 
Dátum rokovania: 20. február 2015 
Miesto rokovania: Hotel Bôrik, Bratislava 
 

Riadiaci výbor NSP (ďalej „RV NSP“) 
 

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

 
1. Hlavné ciele, funkcie a opodstatnenosť NSP 

2. Sumarizáciu výsledkov prvej a druhej etapy NSP 

3. Systémové riešenie tretej etapy NSP (NSP III) 

4. Prehľad aktivít NSP III 

5. Časový harmonogram realizácie NSP III 

6. Organizačné zabezpečenie projektu 

7. Návrh štatútu RV NSP 

8. Výsledky prvej realizačnej etapy NSP III (20. 1. 2015 – 20. 2. 2015)  

9. Návrh záverov z rokovania RV NSP konaného dňa 20. 2. 2015 

 
II. 

s c h v a ľ u j e  
 

1. Štatút RV NSP s pripomienkou k čl. 8, bod 9, doplnenie lehoty 24 hodín pre zaslanie 

stanoviska členov RV NSP v hlasovaní per rollam do Štatútu RV NSP. 

2. Úvodnú správu. 

3. Výsledky plnenia úloh realizovaných v prvej realizačnej etape NSP III: 

 Aktivita č. 1 Vytvorenie nových sektorových rád 

 Aktivita č. 2 Zabezpečenie fungovania existujúcich 20 sektorových rád  

 Aktivita č. 3 Budovanie Informačného systému NSP  

4. Predbežný časový harmonogram predkladania návrhov výstupov členom RV NSP, 

finalizáciu výstupov a termíny rokovania RV NSP (príloha Štatútu RV NSP). 

5. Závery z rokovania RV NSP konaného dňa 20. 2. 2015.  

 
III. 

b e r i e  n a v e d o m i e  
 

1. Memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v príprave ľudských 

zdrojov pre trh práce uzavreté dňa 16. mája 2014 medzi Ministerstvom práce, sociálnych 



 

 

vecí a rodiny SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako nástroj na 

vzájomné prepojenie národného projektu NSP a národného projektu NSK. 

 

2. Zriadenie Koordinačného výboru na koordináciu riešenia úloh národného projektu NSP 

a národného projektu NSK, zabezpečenia funkčnosti sektorových rád, vylúčenia 

nekoordinovaných postupov mimo vzájomného partnerstva a dosahovanie vytýčených 

cieľov projektu, najmä dosahovanie spoločenského synergického efektu z dvoch 

národných projektov. 

 

3. Termín najbližšieho rokovania RV NSP dňa 20. apríla 2015. 

 
IV. 

o d p o r ú č a 
 

1. Aktivizovať prístup členov RV NSP pri riadení, koordinácii činnosti subjektov pôsobiacich 

v Aliancii sektorových rád a v sektorových radách a harmonizácii vzájomnej spolupráce 

štruktúr NSP a NSK v záujme kontinuálneho a kvalitatívneho rozvoja systému 

monitorovania požiadaviek trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu a ich prenosu do 

systému celoživotného vzdelávania.   

 

2. Tajomníčke RV NSP do ďalšieho rokovania RV NSP vytvoriť pracovnú skupinu, resp. 

expertný tím RV NSP zloženú/zložený z expertov Realizačného tímu NSP, MPSVR 

SR,  MŠVVaŠ SR  a ŠIOV na prerokovanie obsahu posudku p. Ing. Ivana Stankovského, CSc. 

k Metodickej príručke na tvorbu národných štandardov zamestnaní. 

T: marec 2015 

 

3. Realizátorovi projektu NSP III zaoberať sa možnosťou zabezpečenia prenosu dobrých 

skúseností z praxe sektorových rád pôsobiacich v prvej a druhej etape NSP (priority, 

postupy, organizácia práce, mechanizmus pripomienok a pod.) do činnosti nových 4-och 

sektorových rád, napr. formou špecificky zameraného workshopu. 

T: marec 2015 

 

4. Predsedníčke RV NSP prerokovať s predsedom RV NSK možnosť poskytnúť informáciu 
o priebežných výsledkoch projektu NSK na najbližšom zasadnutí RV NSP III. 
T: 6.3. 2015 (prerokovanie), 20.4. 2015 (prezentácia) 
 

 

 
            v.z. Mgr. Katarína Lakáková, v.r. 
            PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 

             predsedníčka RV NSP 
 


