
 
 

 
 

 
 
 

ZÁVERY Z 3. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO A RYBOLOV 

 
 

 
Miesto rokovania:       ŽILINA – Palace Hotel POLOM 
 
Dátum rokovania:       27. január 2019 
 
Začiatok rokovania:    1000 hod. 
 
 
 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  
 na svojom 3. rokovaní pre činnosti SRI 

 
 

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

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch z 2. rokovania.  
  

2. Výsledky činnosti sektorovej rady na tvorbe I. a II. cyklu sektorovej stratégie rozvoja ľudských 
zdrojov. 
 

3. Metodické usmernenie a postup prác na tvorbe III. a IV. cyklu sektorovej stratégie rozvoja 
ľudských zdrojov. 
 

4. Usmernenie k práci expertov v Informačnom systéme SRI a využívaní jeho funkcionalít najmä 
pri torbe sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a vykazovaní prác ( uvádzanie zdrojov 
a autorov, vypĺňanie poznámky vo výkazoch práce). 
 

5. Postup a harmonogram revízie národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a previazanosť 
tejto klasifikácie na zoznam NŠZ garantovaných Sektorovou radou. 
 

6. Informáciu o posune termínu revízie obsahu NŠZ. 
 

7. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
 
 
 



 
 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
 
1. Optimalizáciu premís a dopadov na ľudské zdroje – I. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov pri základných premisách. 
 
2. Zmenu znenia sektorovej Premisy č. III: Sociálna ekonomika. Schválené znenie: Uplatňovanie 

prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore. 
 

3. Zmenu koordinátora Pracovnej skupiny k Premise č. V.  
         Koordinátorom Pracovnej skupiny k Premise č. V, sa stal člen Sektorovej rady: Ján Baršváry. 

 
4. Závery z 3. rokovania Sektorovej rady zo dňa 27. januára 2020 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Vkladať a priebežne dopĺňať do informačného systému SRI národné a medzinárodné strategické 

dokumenty súvisiace s vývojom sektora do roku 2030 a záväzkami Slovenskej republiky v tejto 
oblasti na národnej, medzinárodnej a informatívnej úrovni.  

                 Zodpovední: členovia Sektorovej rady, kontrolu aktuálnosti vykonáva p. Juhász 
                   Termín: priebežný 
 

2. Dopĺňať zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenávať ich do formulára v informačnom 
systéme SRI.       Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

                                                                         Termín: priebežný 
 

3. Optimalizovať doteraz uvedené dopady na ľudské zdroje pri jednotlivých premisách strategického 
smerovania sektora (viď. Príloha č. 8 - I. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, zaslaný 
elektronicky, každému členovi Sektorovej rady), a návrhy zaslať  koordinátorom pracovných skupín 
jednotlivých premís. Po ich odsúhlasení budú zaznamenané tajomníčkou v informačnom systéme 
SRI.  

                  Zodpovední: členovia Sektorovej rady v pracovných skupinách z 2. rokovania 
                     Termín: 7.február 2020 
 

4. Vypracovať III. a IV. cyklus tvorby sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov podľa 
metodického usmernenia, ktorý členovia Sektorovej rady obdržali na rokovaní. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 15.február 2020 

 
5. Posúdiť zoznam garantovaných NŠZ a spracovať návrhy na zmeny, napr. vyradenie, zmenu názvu, 

zlúčenie, zmenu garancie NŠZ.                                         Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
               Termín: 14.február 2020 



 
 

 
 

 
 

6. Priebežne dopĺňať finálne znenie poslania sektora na základe podkladov od členov Sektorovej rady 
vložených do informačného systému SRI. 

Zodpovedný: p. Artim 
                              Termín: priebežne 
 
7. Zaslať členom Sektorovej rady kontaktný formulár na koordinátorov a členov Pracovných skupín 

a upravenú verziu príkladov Metodického usmernenia k III. a IV. cyklu sektorovej stratégie rozvoja 
ľudských zdrojov, podľa doplňujúcich návrhov z diskusie 3. rokovania.    

Zodpovedná: p. Melicherová  
Termín: 31. január 2020   

 
 

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

 
1. Termín štvrtého rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 13. – 14. (prípadne 15.) mája 2020. 

Miesto rokovania upresní v dostatočnom predstihu garant a predseda Sektorovej rady. 

 
 
 
V Žiline  27. január 2020    
 
 
     
 

                                                                          Ing. Juraj Mačaj  
                                                                                                                 predseda Sektorovej rady  

         pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 


