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ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP 
 

 

Dátum rokovania: 29. jún 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. Napĺňanie jednotlivých aktivít projektu podľa časového a vecného harmonogramu. 

 

2. Databázu expertov podieľajúcich sa na realizácii aktivít NSP. 

 

3. Dodržiavanie rokovacieho poriadku. 

 

4. Plánované aktivity Realizačného tímu súvisiace s vypracovaním Priebežnej správy č. 2. 

 

5. Realizované práce v období máj – jún 2010 zachytené v Priebežnej správe č. 1, 

čiastkové výstupy jednotlivých aktivít, spoluprácu s expertmi a plánované aktivity na 

NSP súvisiace s vypracovaním Priebežnej správy č. 2 (obdobie júl – september 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“ 
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6. Návrh záverov z rokovania. 

II. 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Priebežnú správu č. 1. 

 

2. Čiastkové výstupy za jednotlivé aktivity, t.j.: 

 

 Aktivita č. 1:  

 Kapitola č. 1:  Aktuálna situácia na trhoch práce v krajinách EÚ 

 Kapitola č. 2:  Výzva EK k novým zručnostiam pre nové pracovné miesta    

                             a k predvídaniu a zosúlaďovaniu potrieb trhu práce a zručností 

 

 Aktivita č. 2:  

 Kapitola č. 2:  Trendy vývoja na slovenskom trhu práce v rokoch 2005 – 2009  

                             a aktuálna situácia s osobitným zreteľom na štruktúru kľúčových  

                             ukazovateľov na monitorovanie trendov ekonomického vývoja   

                             a potrieb trhu práce 

 Kapitola č. 3:  Identifikácia subjektov zúčastňujúcich sa na procese monitorovania  

                             potrieb trhu práce v SR a ich kompetencie 

 Kapitola č. 4:  Zdroje informácií o požiadavkách trhu práce, ich obsahová náplň  

                             a periodicita spracovania 

 

 Aktivita č. 3:  

 Kapitola č. 1:  Legislatíva EÚ ku klasifikácii ekonomických činností 

 Kapitola č. 2:  Legislatívny rámec SR pre klasifikáciu ekonomických činností 

                             v hospodárstve SR – SK NACE Rev. 2 

 Kapitola č. 3:  Územné členenie SR podľa klasifikácie štatistických územných  

                             jednotiek (NUTS) 

 

 Aktivita č. 5:  

 Etapa a):  Vytvorenie informačnej internetovej stránky projektu 

 

 Aktivita č. 6:  

Etapa a):  Komparácia medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní  

                             (ISCO) a národných verzií (KZAM) 

Etapa b): Analýza národných verzií klasifikácií zamestnaní vybraných  

                             krajín EÚ 

Etapa c): Vypracovanie metodiky tvorby národnej verzie klasifikácie 

                             ISCO-08 

 

 

3.  Zmenu termínu RV NSP z 28. 09. 2010 na 30. 09. – 01. 10. 2010.  
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III. 

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

 

1. Priebeh realizácie aktivít č. 1-6 národného projektu NSP v sledovanom období  

máj – jún 2010.  

 

IV. 

u k l a d á 

1. Členom realizačného tímu vypracovať skrátenú verziu Úvodnej správy a Priebežnej 

správy č.1určenú na publikovanie na informačnej stránke www.sustavapovolani.sk. 

T: 30. júla 2010 

 

 

 

Na rokovaní RV NSP boli členom odovzdané menovacie dekréty. 

 

 

V Bratislave 29. júna 2010     

 

 

 

Ing. Mária J A N U Š O V Á, PhD. 

              predsedníčka RV NSP 

 

http://www.sustavapovolani.sk/

