
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 10. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE POTRAVINÁRSTVO  

 
 

Dátum rokovania:  9. jún 2022 (štvrtok) 
 
Začiatok rokovania:   1300 hod.  
 
Spôsob rokovania:   hotel Termál, Vyhne + online aplikácia MS Teams   

 

 
 

Sektorová rada pre potravinárstvo   
(ďalej len „ Sektorová rada“) 

na svojom 10. rokovaní pre činnosti  SRI 
 

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

 
 
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady. 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 

9. rokovania. 

3. Implementáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“ – prezentácia na 

Hospodárskej a sociálnej rade SR, MPC, ŠPÚ, ŠIOV a MPRV SR. 

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 

5. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 

6. Prezentáciu činnosti Sektorovej rady formou tlačových besied.  

7. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní, inovácie. 

8. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

9. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 9. júna 2022. 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
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 9. júna 2022 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
 
1. Členom Sektorovej rady zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti 

Sektorovej rady. 
                                                                                                                 Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 30.6.2022 
 

2. Členom Sektorovej rady dopĺňať inovácie do NŠZ podľa výzvy tajomníčky Sektorovej rady a    

vyjadriť stanovisko (schváliť/neschváliť) so stavom takto doplnených NŠZ. 

                                                                                                         Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

                                                                                                                                          Termín: 30. júl 2022 

3.   Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme 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. 

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

 
1. Predbežný termín jedenásteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v období september 

- október 2022. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  

                                                                                                                              
                                                                                                                         JUDR. Jana Venhartová  
Vo Vyhniach, 9. jún 2022                                                                       predsedníčka Sektorovej rady  

                                                                                                                             pre potravinárstvo  
 
 
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.         
 


