PRVÉ ROKOVANIE SEKTOROVEJ RADY VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE,
VÝCHOVA A ŠPORT
V účelovom zariadení hotela Bôrik v Bratislave sa 8. októbra 2014 uskutočnilo 1. rokovanie
Sektorovej rady Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport. Rokovanie otvoril Ing. Pavel Ondek,
predseda Sektorovej rady Národnej sústavy kvalifikácií.
Projekt Služby pre vybrané aktivity národného projektu Tvorba národnej sústavy kvalifikácií
prezentovala tajomníčka sektorovej rady Mgr. Monika Trgalová spolu s predstavením spoločnosti
Asseco Central Europe, a. s., ktorá je jednou z najsilnejších softvérových spoločností v strednej
a východnej Európe. Súčasne bola účastníkom rokovania prezentovaná štruktúra a štatút sektorovej
rady. Za zväz boli do sektorovej rady nominovaní Ing. Pavel Ondek, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.,
Ing. Martin Maták, Ing. František Šary a PaedDr. Eva Klikáčová. Prostredníctvom zväzu sú tiež
členmi sektorovej rady doc. RNDr. Blažej Pandula, PhD., Ing. Tibor Farágo (obidvaja z Technickej
univerzity v Košiciach), doc. Ing. Marta Habánová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre), Ing. Anikó Töröková, PhD. (Ekonomická univerzita vo Zvolene), RNDr. Daniela Illéšová,
CSc. (OZ pracovníkov SAV KOZ SR), za regionálne školstvo boli nominovaní Mgr. Mária
Csontosová, Zlata Antaliková, RNDr. Ingrid Gamčíková a Mgr. Jozef Ondrášik. Okrem nominantov
OZ PŠaV na Slovensku sú v zmysle Zákona 5/2004 o službách zamestnanosti členmi ďalší odborníci
prevažne z radov odbornej verejnosti pôsobiacej v školstve, vede, výskume, vzdelávaní, výchove
a športe.
Na úvodnom rokovaní odzneli tiež informácie od Mgr. Moniky Trgalovej a Ing. Ruženy
Šrubařovej, PhD., o metodike analýzy existujúcich povolaní a identifikácia úplných a čiastočných
kvalifikácií, o procese tvorby kariet kvalifikácií, ktorých má byť v rámci všetkých sektorových rád
viac ako tisíc štandardných kvalifikácií SK-ISCO-08. Zástupca tajomníčky sektorovej rady Mgr. Dana
Križankovičová prezentovala charakteristiku klasifikácie (tzv. „rodný list“) a vykazovanie
v aplikačnom softvéri Národnej sústavy klasifikácií. V závere sa 23 účastníkov úvodného stretnutia
dohodli na prerozdelení úloh a termíne druhého rokovania sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v dňoch
8. – 9. decembra 2014.
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