ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO A
RYBOLOV
Dátum rokovania:

20. január 2022 (štvrtok)

Začiatok rokovania:

9:30 hod.

Spôsob rokovania:

online prostredníctvom aplikácie MS Teams

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
(ďalej len „ Sektorová rada“)
na svojom 9. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch zo 8. rokovania.
3. Problematiku sezónnej práce prezentovanú členom Sektorovej rady zastupujúcim Ovocinársku
úniu SR.
4. Aktuálne projekty z oblasti ľudských zdrojov – Práca 4.0, Zelená ekonomika, Zručnosti pre
budúcnosť.
5. Aktualizáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“ a sektorové
partnerstvá.
6. Vplyv inovácií na odborné zručnosti.
7. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní.
8. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
9. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 20. januára 2022.

II.
schvaľuje
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.
2. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou odprezentované
a odsúhlasené členmi Sektorovej rady.
3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 20. januára 2022 s príslušnými úlohami pre
členov Sektorovej rady.

III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby:
- za mesiac február 2022 revízia jedného a tvorba troch NŠZ:
REVÍZIA
/
TVORBA

SK ISCONázov NŠZ
08
9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

SRI Autor NŠZ

REVÍZIA Marián VARGA

SRI člen
pracovnej
skupiny
Helena
PATASIOVÁ,
Dušan IGAZ

2114002 Pedológ, pôdoznalec
5223006 Predavač a aranžér kvetov s inkasom

TVORBA Dušan IGAZ
TVORBA Janka FEDOROVÁ
Michal
2132011 Špecialista v akvakultúre (ichtiológ)
TVORBA
MADŽUNKOV
Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny poľa horeuvedenej tabuľky
Termín: 28. február 2022
-

za mesiac marec 2022 tvorba dvoch NŠZ:
REVÍZIA
/
SRI Autor NŠZ
TVORBA
TVORBA Dušan IGAZ

SK ISCONázov NŠZ
08
2131009 Fytopatológ

SRI člen
pracovnej
skupiny

Stanislav
BUCHTA
TVORBA Milan SEMANČÍK
Mária
JAMBOROVÁ
Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny poľa horeuvedenej tabuľky
Termín: 31. marec 2022

Riadiaci pracovník v
poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)

- za mesiac apríl 2022 revízia štyroch a tvorba jedného NŠZ:
SK ISCONázov NŠZ
08
Pomocný pracovník v živočíšnej
výrobe
Pomocný pracovník v zmiešanom
9213000
hospodárstve
9212000

9214000

Pomocný pracovník v sadovníctve a
záhradníctve

REVÍZIA
/
SRI Autor NŠZ
TVORBA
REVÍZIA Ján BARŠVÁRY
REVÍZIA Ján BARŠVÁRY

SRI člen
pracovnej
skupiny
Helena
PATASIOVÁ
Helena
PATASIOVÁ
Helena
PATASIOVÁ,
Dušan IGAZ

REVÍZIA Marián VARGA
6121003 Dojič kráv, oviec a kôz
REVÍZIA Peter JEŽO
2132016 Manažér závlah
TVORBA Dušan IGAZ
Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny poľa horeuvedenej tabuľky
Termín: 30. apríl 2022

SK ISCO08
8341003
6121001
9629008

2.

- za mesiac máj 2022 revízia troch NŠZ:
REVÍZIA
SRI člen
Názov NŠZ
/
SRI Autor NŠZ
pracovnej
TVORBA
skupiny
Operátor poľnohospodárskeho stroja
a zariadenia (okrem traktoristu a
REVÍZIA Janka FEDOROVÁ Peter JEŽO
kombajnistu)
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a
REVÍZIA Peter JEŽO
kôz
Asanačný pracovník (zberač
Ladislav
REVÍZIA Pavel NAĎ
uhynutých zvierat)
STODOLA
Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny poľa horeuvedenej tabuľky
Termín: 31. máj 2022

Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať do IS NSP/SRI zoznam strategických dokumentov pre
sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

3. Vytvorenej pracovnej skupine na úpravu vybraných nejednoznačne zadefinovaných sektorových
opatrení upraviť dotknuté sektorové opatrenia.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady, vytvorená pracovná skupina
Termín: úprava dotknutých opatrení – 15. február 2022

4. Identifikovať existujúce sektorové partnerstvá s cieľom podpory implementácie a napĺňania
sektorových opatrení uvedených v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady, tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 30. január 2022
5. Tajomníčke sektorovej rady vypracovať prehľad sektorových opatrení s termínom realizácie
v rokoch 2022 a 2023. Na základe podkladov zaslaných členmi Sektorovej rady vypracovať prehľad
sektorových partnerstiev a ich nadväznosť na tieto sektorové opatrenia.
Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady
Termín: 30. január 2022
6. V Informačnom systéme NSP/SRI vyplniť „Vplyv inovácií na odborné zručnosti“ podľa pokynov
tajomníčky Sektorovej rady.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 6. február 2022
7. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme NSP/SRI mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

IV.
berie na vedomie
1. Predbežný termín desiateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 12. mája 2022 o 09:30
hod. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).

V Bratislave, 20. január 2022

Ing. Jozef Artim CSc.
predseda Sektorovej rady pre
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený audiozáznam na interné účely
členov Sektorovej rady. Tento záznam členovia môžu použiť iba na prácu spojenú s členstvom v Sektorovej rade. Na základe
Štatútu sektorovej rady, článok 6, bod 1 naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania
nebude šírený medzi osoby z externého prostredia.

