
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 3. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY  
PRE ŤAŽBU A ÚPRAVU SUROVÍN, GEOLÓGIU 

 
 

Miesto rokovania:       Jelšava 
 

Dátum rokovania:       30. január 2020 

 

Začiatok rokovania:    1100 hod. 
 
 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  
 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. Postup a harmonogram revízie národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a previazanosť 
tejto klasifikácie na zoznam NŠZ garantovaných Sektorovou radou. 

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

 

6. Informáciu o spoločnom rokovaní predsedov a garantov sektorových rád, konanom v dňoch 
29.-30.1.2020 vo Vysokých Tatrách organizovanom ŠIOV a spoločnosťou ASSECO. 

 
 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Závery z rokovania Sektorovej rady zo dňa 30. januára 2020 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

2. Zmeny v SWOT analýze. 

 
 

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 
                   Termín: priebežne 
 

 
2. Dopĺňať zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenávať ich do formulára v informačnom 

systéme SRI.     

 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

 
3. Optimalizovať doteraz uvedené premisy a dopady na ľudské zdroje k jednotlivým premisám 

strategického smerovania sektora a zaznamenať ich  v informačnom systéme SRI.  

 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

 
4. Vypracovať III. a IV. cyklus tvorby sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov podľa 

metodického usmernenia, ktorý členovia Sektorovej rady obdržali na rokovaní a zaslať podklady 

predsedovi Sektorovej rady. 

 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 20 .február 2020 

 
5. Posúdiť návrhy III. a IV. cyklu stratégie rozvoja ľudských zdrojov od členov Sektorovej rady a zaslať 

finálnu verziu Realizačnému tímu SRI. 

Zodpovedný: predseda Sektorovej 
rady 
Termín: 28. február 2020 

6. Doplniť tabuľku prehľadu NŠZ garantovaných Sektorovou radou o oficiálne názvy kódov SK ISCO-

08 v zmysle vyhlášky ŠÚ SR, počet zamestnancov v jednotlivých zamestnaniach v SR o SK NACE 



 
 
 

 

 
 

 
 

Rev. 2, kde sa títo zamestnanci uplatňujú. Doplnenie zaslať členom Sektorovej rady spolu 

s formulármi na vyradenie a návrh novej pozície do klasifikácie. 

Zodpovedný: Realizačný tím SRI 
Termín: 3. február 2020 

 

7. Zaslať štatistické prehľady zamestnanosti k II. cyklu v sektore. 

Zodpovedný: Realizačný tím SRI 
Termín: 3. február 2020 

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

zlúčenie, zmenu garancie NŠZ.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 10. február 2020 

 
 

9. Dopĺňať finálne znenie poslania sektora na základe podkladov od členov Sektorovej rady 

vložených do informačného systému SRI. 

          Zodpovední: predseda a garant 
Sektorovej rady  

                              Termín: priebežne 
 

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

 
1. Termín štvrtého rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v dňoch 26.-27. mája 2020 v hoteli 

Hrádok. 

2. Plánovanú zmenu člena Sektorovej rady za OZ pracovníkov baní, geológie p. Jozefa Škrobáka za p. 

Ľubomíra Nováka. 

 
 
 
V Jelšave  30. január 2020          
 
 
 
 

                                                                                      Ing. Ivan NEMETH, MBA 
                                                                                    Predseda Sektorovej rady 

                                                                                      pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 


