
 

 

 

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

Riadiaci výbor NSP (ďalej „RV NSP“) 
 
 

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

 

1. Plnenie záverov z rokovania RV NSP zo dňa 20. februára 2015. 

2. Kľúčové míľniky druhej realizačnej etapy NSP III. 

3. Činnosť Aliancie sektorových rád. 

4. Stav príprav Úvodnej konferencie NSP III s medzinárodnou účasťou. 

5. Výsledky druhej realizačnej etapy NSP III (21. 2. 2015 – 20. 4. 2015).  

6. Návrh záverov z rokovania RV NSP zo dňa 20. apríla 2014. 

7. Návrh štruktúry vybraných údajov za sektory, ako podpornej a informačnej bázy pre 
rozhodovacie procesy členov sektorových rád a tvorbu NŠZ. 
 

8. Postup zabezpečovania revízie Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. 

 

II. 
s c h v a ľ u j e  

 

1. Priebežnú správu č. 1, vrátane jej príloh. 

 

2. Výsledky plnenia úloh realizovaných v druhej 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 

  

3. Závery z rokovania RV NSP konaného dňa 20. 4. 2015.  

 

 



 

 

 

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

 

1. Informáciu o výsledkoch rokovania pracovnej skupiny zloženej z expertov Realizačného 

tímu NSP, MPSVR SR a ŠIOV, konaného dňa 2. apríla 2015,  k obsahu posudku p. Ing. Ivana 

Stankovského, CSc. k Metodickej príručke na tvorbu národných štandardov zamestnaní. 

 

2. Informáciu o vytvorených 81 NŠZ a ich predložení aliancii na schválenie v druhej 

realizačnej etape NSP III. 

 

3. Termíny tretej realizačnej etapy NSP III, a to: 
 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 2 na pripomienky členom RV NSP -  12. jún 2015,  

 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 2 členmi RV NSP - 15. jún 2015, 

 rokovanie RV NSP - 19. júna 2015. 

 
IV. 

o d p o r ú č a 
 

1. Účasť členov RV NSP na Úvodnej konferencii NSP III „Spoločne za kvalifikovanú pracovnú 

silu“ s medzinárodnou účasťou, konanej dňa 23. apríla 2015.   

 

2. Členom Realizačného tímu NSP venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu plnenia zmluvne 

stanovených úloh NSP III s osobitným zreteľom na vytvorenie minimálne 250 NŠZ 

v priebehu tretej realizačnej etapy. 

 

3. Z hľadiska harmonizácie národných projektov NSP a NSK doriešiť možnosť členstva 

zástupcu MPSVR SR v Riadiacom výbore NSK. 

 

4. Na najbližšom rokovaní RV NSP otvoriť so zástupcami ŠIOV diskusiu na tému metodického 

usmerňovania štandardizácie regulovaných povolaní tak na úrovní NSP, ako aj NSK. 

 

5. Realizačnému tímu v spolupráci s MPSVR SR zaoberať sa riešením prístupu v oblasti 

tvorby NŠZ pri akceptovaní aktuálneho stavu štandardných požiadaviek trhu práce zo 

strany zamestnávateľských subjektov a zapracovania požiadaviek na budúce potreby, 

ktoré môžu byť v rozpore s aktuálnym stavom. 

 

6. Presunúť zaradenie informácie o priebežných výsledkoch projektu NSK na najbližšie 

zasadnutie RV NSP III. 

 

 
 



 

 

V. 
u k l a d á 

 

1. Realizačnému tímu koordinovať oslovovanie úradov PSVR v rámci revízie SK ISCO-08 

prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

2. Realizačnému tímu zaoberať sa úpravou grafických návrhov redizajnu stránky 

www.sustavapovolani.sk (možné vypustenie informácií o pracovných pozíciách alebo 

presun prostredníctvom odkazov) v príp. potreby konzultovať so zástupcami MPSVR SR. 

 

 

 
            PaedDr. Danica Lehocká, PhD., v.r. 

             predsedníčka RV NSP 
 

http://www.sustavapovolani.sk/

