
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 2. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY PRE POTRAVINÁRSTVO 
 
 

 

Miesto rokovania:       Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 

 

Dátum rokovania:       12. november 2019 

 

Začiatok rokovania:    1300 hod. 
 
 

Sektorová rada pre potravinárstvo na svojom 2. rokovaní pre činnosti SRI 
 

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

 
1. Informáciu o aktuálnom inštitucionálnom a personálnom zložení  Sektorovej rady pre 

potravinárstvo (ďalej len „Sektorová rada“). 
 

2. Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z I. rokovania 
Sektorovej rady.  

 
3. Aktuálny stav v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a námety na doplnenia, 

resp. pripomienky k tvorbe jej I. cyklu. 
 
4. Zmeny v zozname národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“ ) garantovaných Sektorovou 

radou. 
 
5. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 
 
6. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 12. novembra 2019. 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Aktualizované inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady. 
 
2. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia. 
 
3. Aktualizovaný zoznam garantovaných NŠZ. 
 
4. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 12. novembra 2019 s príslušným 

harmonogramom úloh pre členov Sektorovej rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
III. 

u k l a d á 
 

1. Členom Sektorovej rady dopracovať návrhy premís strategického smerovania sektora 
s identifikáciou dopadu na ľudské zdroje pre 1. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

 
Premisa A.: Konkurencieschopný potravinársky priemysel s moderným technologickým vybavením 

a produkciou inovatívnych potravín s vyššou pridanou hodnotou s podporou najnovších poznatkov 

vedy a výskumu. 

Zodpovedná: Zuzana Nouzovská 
Termín: 22. november 2019 

 
Premisa B.:  Potravinársky priemysel šetrný k životnému prostrediu s optimálnymi energetickými 
nárokmi a minimálnymi emisiami a odpadmi. 

Zodpovedný: Stanislav Voskár 
Termín: 22. november 2019 

Premisa C.: Zvyšovanie absorpčnej schopnosti domáceho trhu a kúpnej sily obyvateľstva pri 

spotrebe kvalitných domácich potravín, osveta cielená na spotrebiteľa vrátane vzdelávania na 

školách, zvyšovanie exportu domácich potravín v rámci aj mimo EÚ. 

Zodpovedná: Jana Venhartová 
Termín: 22. november 2019 

 
Premisa D.: Vzdelávanie a poradenstvo ako základné podporné nástroje na dosiahnutie 
konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu. 

Zodpovedná: Eva Forrai  
Termín: 22. november 2019 

 
2. Členom Sektorovej rady doplniť zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenať ich do 

vytvoreného formuláru v informačnom systéme SRI.  
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 28. november 2019 
 

3. Členom Sektorovej rady pripomienkovať poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým 
zameraním na ľudské zdroje v rámci 1. cyklu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 28. november 2019 
 
4. Členom Sektorovej rady pripomienkovať vytvorené premisy a dopady na ľudské 

zdroje v informačnom systéme SRI.   
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 28. november 2019 



 
 
 

 

 
 

 
 

5. Vlastníkom premís zapracovať pripomienky k premisám a dopadom na ľudské zdroje a vytvoriť 
komplexnú podobu 1. cyklu sektorovej stratégie s dopadom na ľudské zdroje (nahratie do IS SRI). 

 
Zodpovední: vlastníci premís 

Termín: 6. december 2019 
 
6. Členom Sektorovej rady hlasovať per rollam (e-mailom): 

- premisy strategického smerovania sektora s dopadom na ľudské zdroje,  
- poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním na ľudské zdroje. 

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 10. december 2019 
 

7. Členom Sektorovej rady zadefinovať kľúčové-kritické činitele v rámci II. cyklu sektorovej stratégie. 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 20. január 2020 

 
8. Členom pracovnej skupiny, (ktorú možno rozšíriť o ďalších členov, podľa dohody s predsedníčkou 

SR), spracovať do predfinálnej podoby zadefinované kľúčové-kritické činitele v rámci II. cyklu 
sektorovej stratégie. 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny a ďalší záujemcovia 
Termín: 31. január 2020 

 
9. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej 

práce vždy najneskôr do 5 dňa nasledujúceho mesiaca. 
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. Termín tretieho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční  3. – 4. februára 2020. 
 
V Bratislave, 12. novembra 2019            
 
 
 
 

                JUDr. Jana Venhartová 
       Predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo

    


