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ŠTVRTÉ ROKOVANIA SEKTOROVÝCH RÁD
Druhá polovica mája a začiatok júna 2012 sa niesli v znamení

torových rád, t. j. najmä pri tvorbe NŠZ, propagácii sektorov,

štvrtých, v tejto projektovej fáze posledných, rokovaní sekto-

tvorbe sektorových analýz a vytváraní partnerstiev zamestná-

rových rád. Jednotne sa na nich vyhodnocovali úlohy, ktoré

vateľov so školami. Nezávisle na ďalšom pokračovaní projektu

boli stanovené na predchádzajúcich stretnutiach, prezento-

NSP II v línii NSP III sa sektorové rady dohodli na informatív-

vali sa najnovšie makroekonomické ukazovatele pre každý

nom stretnutí na jeseň tohto roku, aby kontinuálne pokračo-

zo sektorov, pokračovalo sa v pripomienkovaní a schvaľovaní

vali v začatých prácach, oboznámili sa s aktuálnym stavom

vytvorených národných štandardov zamestnaní. Predniesli

projektu, podmienkami a ďalšími krokmi, ktoré ich budú čakať

sa odporúčania na kontinuálne pokračovanie činnosti sek-

v nasledujúcom období.

Harmonogram štvrtých rokovaní sektorových rád:
17. – 18. mája

SR pre chémiu, farmáciu, Svit

22. mája

SR pre remeslá a osobné služby, Bratislava

23. mája

SR pre dopravu, logistiku a dopravné služby, Bratislava
SR pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu, Prievidza
SR pre celulózo-papierenský priemysel, Bartošova Lehôtka

24. mája

SR pre potravinárstvo, Bratislava

24. mája

SR pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Podkylava

25. mája

SR pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Prievidza

28. mája

SR pre administratívu, ekonomiku a manažment, Bratislava

29. mája:

SR pre textil, odevy a spracovanie kože, Púchov

29. – 30. mája

SR pre vodu, odpad a životné prostredie, Tatranská Štrba

30. mája

SR pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, Hronsek

30. mája

SR pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály, Lednické Rovne

31. mája – 1. júna

SR pre automobilový priemysel a strojárstvo, Trenčianske Teplice

4. júna

SR pre informačné technológie a telekomunikácie, Bratislava
SR pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo, Bratislava

5. júna

SR pre stavebníctvo, Bratislava

7. – 8. júna

SR pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo, Svit

7. júna

SR pre energetiku, Bratislava
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„Kvalitným vzdelávaním k vyššej zamestnanosti“
Vo štvrtok 31. 5. 2012 bola v bratislavskom hoteli Bôrik odbor-

lovej diskusie bola súčasná situácia absolventov na trhu práce,

ná konferencia pod názvom „Kvalitným vzdelávaním k vyššej

ako dosiahnuť súlad ponuky škôl a požiadaviek zamestnáva-

zamestnanosti“. Podujatie pripravili Asociácia zamestnávateľ-

teľov v reálnom čase a odporúčania, ako riešiť súčasné disproporcie. V II. panelovej diskusii sa rozoberali témy,
či sa mení postavenie vzdelávania, globalizácia,
spoločensko-ekonomické faktory a ich vplyv na
vzdelávací systém. Zástupcovia troch kľúčových
rezortov – práce, školstva a hospodárstva vysoko
pozitívne hodnotili výsledky Národnej sústavy
povolaní, zároveň vyslovili vysoké očakávania na
fungujúce sektorové rady pri dôslednom monitorovaní potrieb zamestnávateľov na kvalifikovanú
pracovnú silu. Z pohľadu prenosu potrieb trhu práce do vzdelávacieho systému bolo najdôležitejším
záverom tejto konferencie jednoznačné prehláse-

ských zväzov a združení SR /AZZZ SR/ v spolupráci s Národ-

nie o začatí realizácie plánovaného a dlho očakávaného pro-

ným ústavom celoživotného vzdelávania /NÚCŽV/. Záštitu

jektu Národná sústava kvalifikácií v septembri 2012. Konferen-

nad konferenciou prebral Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.,

cia je dostupná k nahliadnutiu na www.sustavapovolani.sk

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Témami I. pane-

v sekcii Novinky.

ALIANCIA SEKTOROVÝCH RÁD
Dňa 14. júna 2012 sa v Hoteli Bôrik Bratislava uskutoční

ného hodnotenia funkčnosti sektorových rád. Očakáva sa

stretnutie Aliancie sektorových rád. Do programu rokovania

aj vystúpenie generálnej riaditeľky Sekcie práce MPSVR SR

je zaradené vyhodnotenie plnenia úloh z druhého rokova-

PaedDr. Danice Lehockej o NSP v kontexte Programového vy-

nia aliancie, súhrnná informácia o činnosti sektorových rád,

hlásenia vlády SR a aktuálnych nariadení EÚ, ako aj zástupcov

posudzovanie a schvaľovanie národných štandardov zamest-

sociálnych partnerov k realizácii, implementácii a udržateľ-

naní vytvorených sektorovými radami, ako aj výsledky pilot-

nosti NSP.

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA NSP
Dňa 21. júna 2012 sa uskutoční záverečná konferencia NSP

SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu. Účasť sociál-

na tému NSP – účinný nástroj integrácie všetkých účastníkov

nych partnerov na výsledkoch a prínosoch realizácie projektu

trhu práce, ktorá sa bude konať v hoteli NH Gate One v Bra-

NSP zhodnotia vrcholní predstavitelia AZZZ SR, RÚZ, ZMOS

tislave pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny

a KOZ SR. V programe konferencie vystúpia aj zástupcovia

JUDr. Jána Richtera. Účasť prisľúbil aj minister hospodárstva

MPSVR SR, MŠVVŠ SR a CV MPSVR SR.

Závery a podnety z plánovaných podujatí budú predmetom nasledujúceho newslettera, na ktorý sa môžete tešiť v druhej polovici júna.
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