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ZÁVERY Z ROKOVANIA 
 

Sektorovej rady pre elektrotechniku 
 
 
 

Národný projekt:  Národná sústava povolaní III (NSP III) 
Kód ITMS:   BSK 27130130039, SVK 27110130041 
Prijímateľ NFP:   Sekcia práce MPSVR SR 
Dodávateľ (riešiteľ projektu): TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. 
Názov aktivity:   Zabezpečenie fungovania existujúcich 20 sektorových rád 

Budovanie Informačného systému NSP 
 
 

Miesto rokovania: Hotel Relax Inn, Šoporňa, 925 52 Šoporňa 
 

Dátum rokovania: 26. február 2015 

 
Sektorová rada pre elektrotechniku 

 na svojom 1. rokovaní pre činnosti NSP 
 

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

 
1. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová 

rada“). 
 

2. Hlavné ciele, princípy, opodstatnenosť, prínosy, organizačnú štruktúru Národnej sústavy 
povolaní a ďalšie súvisiace informácie. 

 
3. Harmonogram plánovaných aktivít realizácie NSP III. 

 
4. Systém a obsah práce v NSP III – metodiku tvorby národných štandardov zamestnaní (ďalej len 

„NŠZ“). 
 

5. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady (vypĺňanie pracovného výkazu, spôsob 
odmeňovania členov a pod.). 

 
6. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane harmonogramu rokovaní. 
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7. Schválenie zoznamu zamestnaní garantovaných Sektorovou radou a ich rozdelenie členom za 
účelom vytvorenia NŠZ v súlade s požiadavkami a potrebami trhu práce v rámci 
reprezentovaného odvetvia. 

 
8. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 26. februára 2015. 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady. 

 
2. Zoznam zamestnaní garantovaných Sektorovou radou. 

 
3. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady. 
 
4. Rozdelenie garantovaných zamestnaní na tvorbu NŠZ jednotlivým členom Sektorovej rady, ktoré 

sú prílohou týchto záverov. 
 
5. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 26. februára 2015. 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Zapracovať pripomienky k prerokovaným materiálom a zaslať v elektronickej forme ich upravenú 

verziu členom Sektorovej rady. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: 2. marec 2015 
 
2. Na stránke www.sustavapovolani.sk v informačnej záložke Sektorovej rady uložiť dokumenty 

a materiály súvisiace s jej činnosťou. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: 2. marec 2015 
 

3. Navrhnúť zloženie pracovných skupín Sektorovej rady (titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ, e-
mail, tel. č.), určiť autorov NŠZ a nahlásiť tento návrh tajomníkovi Sektorovej rady. 

Z: členovia Sektorovej rady 
T: 4. marec 2015 

 
4. Predložiť predsedovi Sektorovej rady návrh pracovných skupín Sektorovej rady za účelom ich 

schválenia. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: 5. marec 2015 
 

5. Schváliť pracovné skupiny Sektorovej rady. 
Z: predseda Sektorovej rady 
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T: 9. marec 2015 
 

6. Aktivovať formuláre NŠZ v IS NSP podľa určenia autorov NŠZ. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: 9. marec 2015 
 

7. Zaslať prihlasovacie údaje členom Sektorovej rady a členom pracovných skupín na vstup do 
privátnej zóny IS NSP. 

Z: tajomník Sektorovej rady 
T: 9. marec 2015 

 
8. Realizovať tvorbu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu prác na napĺňaní 

Registra zamestnaní v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

9. Aktívne sa zúčastniť pripomienkovania vytvorených NŠZ v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 
 
10. Zabezpečiť vyškolenie členov Sektorovej rady a pracovných skupín Sektorovej rady, ktorí sa budú 

podieľať na tvorbe NŠZ. 
Z: tajomník Sektorovej rady 

T: priebežne 
 

11. Vypĺňať pracovné výkazy v IS NSP. 
Z: členovia Sektorovej rady 

T: do 3 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca 
 

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

 
1. Štruktúru sektorových rád, ciele, výstupy ich činnosti, proces zakladania a priamej činnosti 

pracovných skupín sektorových rád. 
 
2. Štruktúru a jednotlivé položky NŠZ s určením zodpovedných osôb pre ich napĺňanie. 
 

 
 

V Šoporni, 26. februára 2015 
 
 

Mgr. Andrej Lasz  

predseda Sektorovej rady 

pre elektrotechniku 
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