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ZÁVERY Z ROKOVANIA RIADIACEHO VÝBORU NSP 
 

Dátum rokovania:  01. október 2010 

 

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. 

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. Dodrţiavanie Organizačného a rokovacieho poriadku. 

 

4. Plánované aktivity Realizačného tímu súvisiace s vypracovaním Priebeţnej správy č. 3. 

 

5. Spustenie II. etapy Národnej sústavy povolaní „Návrh realizácie modelu zapojenia 

sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu 

napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní“. 

 

6. Realizované práce v období júl – september 2010 rozpracované v Priebeţnej správe č. 

2, čiastkové výstupy jednotlivých aktivít, samostatné analytické výstupy Aktivít č. 1 – 3, 

spolupráca s expertmi a plánované aktivity súvisiace s vypracovaním Priebeţnej správy 

č. 3 (obdobie október – december 2010), t.j.: 

 

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

poţiadaviek 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 poţiadaviek 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 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“ 
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Aktivita č. 6: „Revízia súčasnej a návrh novej klasifikácie zamestnaní s ohľadom  

na medzinárodnú klasifikáciu zamestnaní a jej prepojenie s Národnou 

sústavou povolaní“ 

 

7. Návrh záverov z rokovania. 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

 

1. Priebeţnú správu č. 2. 

 

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

 

 Aktivita č. 1:  

      Kapitola č. 3:  Prístupy krajín EÚ/OECD k prenosu požiadaviek trhu práce do 

vzdelávacieho systému 

      Kapitola č. 4:  Identifikácia prvkov dobrej praxe pre implementáciu do systémového 

riešenia NSP v SR 

      Kapitola č. 5:  Závery a odporúčania 

 

 Aktivita č. 2:  

      Kapitola č. 5:  Aktuálny stav v prepojení slovenských a medzinárodných klasifikácií 

a číselníkov a ďalšie zámery v oblasti prenosu potrieb trhu práce do 

systému vzdelávania 

      Kapitola č. 6:  Súčasná situácia v prenose potrieb trhu práce do vzdelávacieho 

systému 

 Kapitola č. 7:  Závery a odporúčania 

 

 Aktivita č. 3:  

      Kapitola č. 4:  Identifikácia mechanizmov prepojenia potrieb trhu práce so 

vzdelávacím systémom vybraných členských štátov EÚ, resp. ďalších 

krajín OECD pre formovanie sektorov do systémového riešenia v SR 

      Kapitola č. 5:  Monitoring vybraných štatistických ukazovateľov za účelom 

vytvorenia sektorových rád a určenia ich zloženia 

      Kapitola č. 6:  Analýza vybraných štatistických ukazovateľov na vytvorenie 

sektorových rád a určenie štruktúry členov sektorových rád 

      Kapitola č. 7:  Identifikácia sektorových rád na systémové riešenie v SR 

 Kapitola č. 8:  Závery a odporúčania 

 

 Aktivita č. 4: 

Etapa a): Sumarizácia odporúčaní a výstupov z Aktivít č. 1 – 3 a návrh 

využiteľných prvkov na implementáciu do systémového riešenia 

Etapa b): Definovanie poslania, cieľov a úloh sektorových rád 

Etapa c): Princípy vytvárania a formovania sektorových rád 
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Etapa d): Princípy zabezpečenia funkčnosti sektorových rád 

Etapa e): Príprava na aktívnu činnosť 

 Príloha č. 1:         Návrh vzorového štatútu sektorovej rady 

       

      Aktivita č. 5:  

 Etapa b):  Analýza funkcionality 

      Etapa c):  Vytvorenie dátového modelu a určenie logických štruktúr a väzieb 

      Etapa d):  Grafický návrh dizajnu informačného systému 

 

 Aktivita č. 6:  

Etapa d): Zhromažďovanie informačných zdrojov pre odborné analytické práce 

Etapa e): Analýza potrieb užívateľov národnej klasifikácie zamestnaní KZAM R 

Príloha č. 1:  Typové pozície, resp. povolania podľa EPT 

Príloha č. 2:  Typické zamestnania podľa ISCP 

Príloha č. 3:  Štatistické zisťovania ŠÚ SR 

Príloha č. 4:  Databáza voľných pracovných miest ÚPSVR 

Príloha č. 5:  Inzeráty voľných pracovných pozícií  

 

3.  Záverečné samostatné analytické výstupy z Aktivít č. 1 – 3. 

 

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

poţiadaviek 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 poţiadaviek 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“ 

Príloha č. 1:  SK NACE Rev. 2 

  Príloha č. 2:   Metodické usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri 

vypracovaní analýz odvetví ekonomických činností podľa vybraných 

indikátorov hospodárstva SR 

Príloha č. 3:  HDP podľa OKEČ 

Príloha č. 4:  Priemerný evidenčný počet zamestnancov – podľa SK NACE Rev. 2 

Príloha č. 5:  Typické kódy KZAM R podľa SK NACE Rev. 2 

Príloha č. 6:  Počet ekonomických subjektov podľa veľkostných kategórií podľa SK 

NACE Rev. 2 

Príloha č. 7:  SŠ podľa KOV a SK NACE Rev. 2 

Príloha č. 8:  VŠ podľa KOV a SK NACE Rev. 2 

 

4.  Využitie existujúcich štruktúr odborných tímov (Riadiaci výbor NSP, expertné tímy RV 

NSP, Aliancia sektorových rád, Regionálna rada Aliancie sektorových rád, sektorové 

rady, pracovné skupiny sektorových rád, Realizačný tím) na zabezpečenie plynulej 
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realizácie II. etapy Národnej sústavy povolaní v záujme  optimalizácie a racionalizácie 

administratívnych, organizačno-technických, metodických a schvaľovacích 

postupov. 

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  

júl – september 2010.  

2. Prehľad pripomienkového konania k návrhu Priebeţnej správy č. 2, čiastkovým 

výstupom a výstupom k 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. 

 

IV. 

u s t a n o v u j e   e x p e r t n é   t í m y RV NSP 

 

V nadväznosti na závery a odporúčania Aktivít č. 1 – 6  a článok 2 Organizačného 

a rokovacieho poriadku 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“ menuje RV NSP na riešenie tematických úloh súvisiacich s budovaním 

systémového riešenia NSP v SR tajomníkov expertných tímov RV NSP:  

1. PhDr. Ľudmila Ivančíková – klasifikácie a číselníky v oblasti prenosu potrieb trhu 

práce do systému vzdelávania 

2. Dr. Ivan Pešout, PhD. – Národný kvalifikačný rámec, odborné vzdelávanie 

a príprava, hodnotenie kvality SŠ a VŠ, registre ţiakov, študentov a absolventov 

3. Mgr. Boris Sloboda – celoţivotné vzdelávanie a celoţivotné poradenstvo 

4. PhDr. Helena Furindová – voľné pracovné miesta  

5. Ing. Mária Príkopská – legislatívne úpravy v právnych predpisoch rezortu práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

6. PaedDr. Hana Blažíčková – organizačná, metodicko-technická príprava 

systémového riešenia NSP a prenos monitorovania potrieb trhu práce do systému 

vzdelávania a prípravy pre trh práce 

 
V. 

u k l a d á 

 

A - V nadväznosti na článok IV záverov z rokovania RV NSP ukladá menovaným 

tajomníkom expertných tímov RV NSP: 

1. Vytvoriť expertné tímy z interných odborníkov príslušného rezortu a externých 

spolupracovníkov na riešenie súvisiacich úloh a oznámiť zloţenie tímov 

predsedníčke RV NSP. 

T: 22. 10. 2010 
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2. Identifikovať problémové okruhy k vyššie uvedeným tematickým úlohám a navrhnúť 

systémové riešenia, zostaviť vecný a časový harmonogram plnenia úloh a predloţiť 

ho členom RV NSP na pripomienkovanie a schválenie. 

T: 17. 12. 2010 

 

3. Informovať príslušných vedúcich zamestnancov (minister PSVR SR, minister ŠVVaŠ SR, 

predsedníčka ŠÚ SR, generálny riaditeľ ÚPSVR, riaditeľ CV MPSVR SR) o návrhoch na 

riešenie, vecnom a časovom harmonograme plnenia úloh. 

T: 10. 01. 2011 

 

4. Zabezpečiť plnenie úloh. 

T: priebežne v zmysle odsúhlaseného vecného a časového harmonogramu 

 

5. O stave plnenia úloh informovať členov RV NSP. 

 T: 29. 03. 2011 

 

B - V nadväznosti na vecný a časový harmonogram úloh NSP I ukladá: 

 

1. Realizačnému tímu v rámci samostatného analytického výstupu z Aktivity č. 2, 

kapitola č. 7 Závery a odporúčania vypustiť v bode XI. Voľné pracovné miesta 

odsek o povinnosti nahlasovania voľných pracovných miest na úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny. 

T: 08. 10. 2010 

 

2. Realizačnému tímu zabezpečiť stálu účasť kompetentného zástupcu dodávateľa 

informačnej kampane NSP na rokovaniach RV NSP a jeho osobnú prezentáciu 

zámerov informačnej kampane a jej priebehu. 

T: v zmysle odsúhlaseného harmonogramu rokovaní RV NSP 

 

3. Realizačnému tímu v spolupráci s RÚZ uskutočniť rokovanie s vybranými zástupcami 

RÚZ zamerané na prezentáciu stavu realizácie národného projektu NSP. 

T: podľa dohody, najneskôr do 30. 11. 2010 

 

4. Realizačnému tímu v spolupráci s tajomníkom expertného tímu RV NSP v rámci 

riešenia tematickej úlohy „celoţivotné vzdelávanie a celoţivotné poradenstvo“ 

vypracovať návrh odporúčania RV NSP adresovaného ministrovi školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na urýchlenie realizácie národného projektu Národná sústava 

kvalifikácií. 

T: 19. 11. 2010 

 

5. Realizačnému tímu predloţiť členom RV NSP návrh Priebeţnej správy č. 3 NSP I na 

pripomienkovanie. 

T: 17. 12. 2010 
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6. Členom RV NSP zaslať pripomienky k návrhu Priebeţnej správy č. 3 NSP I 

v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: nsp@trexima.sk. 

T: 22. 12. 2010 

 

7. Realizačnému tímu predloţiť členom RV NSP finálnu verziu Priebeţnej správy č. 3 

NSP I so zapracovanými pripomienkami a prehľadom pripomienkového konania na 

zaujatie stanoviska. 

T: 29. 12. 2010 

 

8. Členom RV NSP zaslať stanovisko k Priebeţnej správe č. 3 NSP I v elektronickej 

podobe na e-mailovú adresu: nsp@trexima.sk. 

T: 29. 12. 2010 

 

C - V nadväznosti na článok I bod 5 a článok  II bod 4 RV NSP ukladá: 

1. Realizačnému tímu vypracovať návrh na úpravu Organizačného a rokovacieho 

poriadku 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 predloţiť návrh členom RV NSP na pripomienkovanie. 

T: 15. 10. 2010 

 

2. Členom RV NSP zaslať pripomienky k návrhu organizačného a rokovacieho 

poriadku v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: nsp@trexima.sk. 

T: 19. 10. 2010 

 

3. Realizačnému tímu predloţiť členom RV NSP návrh Úvodnej správy NSP II na 

pripomienkovanie. 

T: 22. 10. 2010 

 

4. Členom RV NSP zaslať pripomienky k návrhu Úvodnej správy NSP II v elektronickej 

podobe na e-mailovú adresu: nsp@trexima.sk. 

T: 27. 10. 2010 

 

5. Realizačnému tímu predloţiť členom RV NSP finálnu verziu Úvodnej správy NSP II so 

zapracovanými pripomienkami a prehľadom pripomienkového konania na zaujatie 

stanoviska. 

T: 29. 10. 2010 

 

6. Členom RV NSP zaslať stanovisko k Úvodnej správe NSP II v elektronickej podobe na 

e-mailovú adresu: nsp@trexima.sk. 

T: 29. 10. 2010 

 

Ing. Mária J A N U Š O V Á, PhD. 

              predsedníčka RV NSP 
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