
 
 

 

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA  

SEKTOROVEJ RADY PRE KULTÚRU A VYDAVATEĽSTVO 

 

 
Dátum rokovania:  5. jún 2015 

 

Miesto rokovania:  KD Balnea Grand, Kúpele Nimnica, 020 71 Nimnica 

 

 

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo 

 na svojom 2. rokovaní pre sekciu NSP 

 

I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia (február – máj 2015). 

 

2. Vyhodnotenie prác na tvorbe národných štandardov zamestnaní (ďalej len 

„NŠZ“) za predchádzajúce obdobie (marec – máj 2015). 

 

3. Návrh 9 NŠZ určených na schvaľovanie Sektorovou radou. 

 

4. Zmeny v zozname zamestnaní garantovaných Sektorovou radou. 

 

5. Harmonogram činností na ďalšie obdobie (jún – september 2015). 

 
6. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 5. júna 2015. 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

 

1. 9 NŠZ, ktoré boli vytvorené autormi a pripomienkované členmi Sektorovej rady: 

- Vydavateľský redaktor 

- Výtvarný redaktor 

- Textový korektor 

- Spisovateľ 

- Básnik 

- Spravodajca 

- Publicista 

- Tanečný majster (okrem baletu) 

- Diskdžokej 

 

2. Aktualizovaný zoznam zamestnaní garantovaných Sektorovou radou, ktorý je 

prílohou týchto záverov. 



 
 

 

 

 

3. Harmonogram činností na ďalšie obdobie (jún – september 2015). 

 

4. Závery z rokovania Sektorovej rady pre sekciu NSP konaného dňa 5. júna 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: 12. jún 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: 15. jún 2015 

 

3. Navrhnúť zmeny, resp. doplnenia zloženia pracovných skupín Sektorovej rady 

(titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ, e-mail, tel. č.), určiť autorov NŠZ a nahlásiť 

tento návrh gestorke a tajomníkovi Sektorovej rady. 

Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 

 

4. Predložiť predsedníčke Sektorovej rady návrh pracovných skupín Sektorovej rady 

za účelom ich schválenia. 

Z: tajomník Sektorovej rady 

T: priebežne 

 

5. Schváliť pracovné skupiny Sektorovej rady. 

Z: predsedníčka Sektorovej rady 

T: priebežne 

 

6. Aktivovať formuláre NŠZ v IS NSP podľa určenia autorov NŠZ. 

Z: tajomník Sektorovej rady 

T: priebežne 

 

7. Zapracovať pripomienky autorov k prerokovaným NŠZ. 

Z: tajomník Sektorovej rady 

T: 8. jún 2015 

 

8. Zaslať NŠZ schválené Sektorovou radou Aliancii sektorových rád na posúdenie 

a schválenie. 

Z: tajomníčka Aliancie sektorových rád 

T: 9. jún 2015 

 

http://www.sustavapovolani.sk/


 
 

 

 

9. Realizovať tvorbu NŠZ určenými autormi podľa schváleného harmonogramu 

prác na napĺňaní Registra zamestnaní v IS NSP. 

Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 

 

10. Aktívne sa zúčastňovať pripomienkovania vytvorených NŠZ v IS NSP. 

Z: členovia Sektorovej rady 

T: priebežne 

 

11. Zabezpečiť vyškolenie členov Sektorovej rady a pracovných skupín Sektorovej 

rady, ktorí sa budú podieľať na tvorbe NŠZ. 

Z: tajomník Sektorovej rady 

T: priebežne 

 

12. Vypĺňať pracovné výkazy v IS NSP. 

Z: členovia Sektorovej rady 

T: do 3 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca 

 

13. Zaslať vyplnený formulár na doplnenie nových NŠZ navrhnutých na vypracovanie 

v súvislosti s revíziou štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. 

Z: členovia Sektorovej rady 

T: 22. jún 2015 

 

14. Zaslať žiadosť predsedovi Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie na prizvanie členov Sektorovej rady pre kultúru a 

vydavateľstvo na rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie, na ktorom sa bude Sektorová rada zaoberať vypracovaním 

NŠZ Grafický dizajnér (grafik) a Multimediálny dizajnér.  

Z: predsedníčka Sektorovej rady 

T: 8. jún 2015 

 

IV. 

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

 

1. Štruktúru a jednotlivé položky NŠZ s určením zodpovedných osôb pre ich 

napĺňanie. 

2. Postupnosť prác na tvorbe NŠZ a kvalifikačných kariet tak, že tvorba 

kvalifikačných kariet je možná výlučne na základe spracovaných NŠZ. 

 

 

V Bratislave, 5. júna 2015 

 

 

JUDr. Emília KRŠÍKOVÁ, v.r. 

predsedníčka Sektorovej rady 

pre kultúru a vydavateľstvo 


