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ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP 
 

 

Dátum rokovania: 21. apríl 2010 

 

Miesto rokovania: MPSVR SR, Špitálska č. 6, miestnosť č. 117, 816 43 Bratislava 

 

 

Riadiaci výbor NSP (ďalej „RV NSP“) na svojom rokovaní 
 

I. 

p r e r o k o v a l 

 

1. Hlavné ciele, funkcie a opodstatnenosť Národnej sústavy povolaní (ďalej len „NSP“). 

 

2. Prehľad aktivít NSP a časový harmonogram ich realizácie. 

 

3. Organizačné zabezpečenie realizácie NSP. 

 

4. Návrh rokovacieho poriadku odborných tímov na vypracovanie návrhu systému. 

 

5. Kľúčové priority, etapy, časový harmonogram ich realizácie a práce na jednotlivých 

aktivitách NSP vykonané od zahájenia realizácie zákazky (od 1. apríla 2010), t.j.: 

 

Aktivita č. 1: „Analýza mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho 

požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vybraných štátoch 

EÚ/OECD“ 
 

Aktivita č. 2: „Analýza aktuálnych mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce 

a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce v SR“ 
 

Aktivita č. 3: „Analýza vybraných sektorov zapojených do projektu s prihliadnutím  

na regionálnu analýzu potrieb trhu práce a vývojové tendencie“ 
 

Aktivita č. 4: „Návrh systémového riešenia na zosúladenie požiadaviek 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“ 

 

6. Návrh záverov z rokovania. 



II. 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Organizačné zabezpečenie realizácie NSP. 

 

2. Termíny rokovaní RV NSP. 

 

 

III. 

u k l a d á 

 

1. Členom RV NSP zaslať pripomienky k Úvodnej správe a k návrhu organizačného a 

rokovacieho poriadku v súlade s odsúhlaseným časovým harmonogramom pre 

odoslanie pripomienok k návrhu výstupu v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 

nsp@trexima.sk. 

Termín: 26. apríl 2010 

 

2. Členom RV NSP zaslať stanovisko k finálnej verzii Úvodnej správy v elektronickej podobe 

na e-mailovú adresu: nsp@trexima.sk 

Termín: 29. apríl 2010 

 

3. Realizačnému tímu definovať oblasti, pre ktoré je potrebné zabezpečiť expertnú 

spoluprácu, prípadne navrhnúť konkrétnych expertov členom RV NSP. 

Termín: priebežne 

 

4. Členom RV NSP na základe požiadaviek Realizačného tímu na expertnú spoluprácu 

navrhnúť, prípadne sprostredkovať kontakt na odborníka v požadovanej oblasti. 

Termín: do 5 pracovných dní od predloženia požiadavky 

 

5. Realizačnému tímu viesť databázu expertov podieľajúcich sa na realizácii aktivít NSP. 

Termín: priebežne 

 

 

IV. 

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

 

1. Časový harmonogram realizácie aktivít NSP. 

 

2. Termín nasledujúceho rokovania RV NSP, ktoré sa uskutoční 29. júna 2010. 

 

 

 

Na rokovaní RV NSP boli členom odovzdané menovacie dekréty. 

 

 

V Bratislave 21. apríla 2010     

 

 

 

Ing. Mária J A N U Š O V Á, PhD. 

              predsedníčka RV NSP 
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