
10. rokovanie
Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel
10. jún 2022



PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

3. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

4. Aktuálne informácie zo sektora

5. Implementácia SSRĽZ v sektore v horizonte 2030 

6. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád

7. Ranking poskytovateľov vzdelávania

8. Prezentácia činnosti Sektorovej rady – témy tlačovej besedy, diskusia

9. Vyhodnotenie NŠZ, inovácie v IS NSP/SRI

10. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

11. Diskusia 

12. Závery z rokovania Sektorovej rady



1. OTVORENIE ROKOVANIA

Igor Patráš – predseda Sektorovej rady

Lucia Lednárová Dítětová - tajomníčka Aliancie sektorových rád



2. INFORMÁCIA O ZMENÁCH 
V INŠTITUCIONÁLNOM A PERSONÁLNOM 
ZLOŽENÍ SEKTOROVEJ RADY

Zmena garanta Sektorovej rady:

Ing. Martin HOŠTÁK, PhD. - Republiková únia zamestnávateľov

Noví členovia Sektorovej rady:

Ing. Ján MARCINEK – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Zuzana SARVAŠOVÁ, PhD. - Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav

Ing. Milan SARVAŠ, PhD. - Národné lesnícke centrum - Centrum transferu poznatkov a 
lesnej pedagogiky

21 členov



3. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Priebežne vypracovávať NŠZ v zmysle harmonogramu revízie a tvorby

Pripomienkovať a schvaľovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby a pokynov tajomníčky

Pravidelne dopĺňať zoznam inovácií a strategických dokumentov pre sektor lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu

Upraviť znenie sektorových opatrení a aktivít SSRĽZ s nejasne určenými subjektami

Určiť v IS SRI vplyvy inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných kompetencií

Identifikovať príklady dobrej praxe pre napĺňanie sektorových opatrení a aktivít formou sektorových partnerstiev

Viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, 

pričom je nevyhnutné uvádzať špecifikáciu vykonaných prác v poznámke

Identifikovať ŠO a UO so zdravotnými obmedzeniami pre uchádzačov, študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie na 

danej pracovnej pozícii



Identifikovať ŠO a UO so zdravotnými obmedzeniami pre 
uchádzačov, študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o 
zamestnanie na danej pracovnej pozícii



4. AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

Prezentujúci: 

Igor Patráš – drevospracujúci priemysel

Peter Zemaník – drevospracujúci priemysel

Igor Viszlai – lesné hospodárstvo



Úspech je výsledkom cesty od nezdaru k nezdaru bez straty 
entuziazmu



Zasadnutie Sektorovej rady pre 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky vznikol v apríli 1997. 

Za dvadsaťpäť rokov svojej existencie teda jeho členské spoločnosti:

• spracovali piliarske členské spoločnosti ZSD SR približne 12,5 miliónov m3 piliarskej 
guľatiny

• vyrobili nábytok za približne trištvrte miliardy EUR

• zariadili – bez preháňania či prílišnej skromnosti – 400 hotelov či penziónov doma i 
v zahraničí

• predali nábytok do 50 tisíc domácností na Slovensku

• technologicky vybavili – trúfame si povedať – dve tisícky podnikateľských subjektov

• postavili takmer 100 tisíc drevodomov, penziónov, chát či záhradných domčekov 
doma i v zahraničí

• vyrobili okná i dvere do viac ako 50 tisíc budov 



Zasadnutie Sektorovej rady pre 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Koľko predsedov vlád sme „minuli“ – koľko prezidentov ZSD 
SR sme mali?

• 10 vlád SR a 7 premiérov, 5 prezidentov SR – 4 prezidenti ZSD 
SR

Koľko ministrov pôdohospodárstva sme „minuli“

• 10 vlád a 14 MP evtl. MPRV

Koľko ministrov hospodárstva a životného prostredia?

• 10 vlád a 20 MH, 10 vlád a 16 ŽP



Zasadnutie Sektorovej rady pre 
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

• Programový reštart ZSD SR (stabilizácia a rozvoj členskej základne) „Jarné 
Zväzovanie“

• Užšia spolupráca medzi sekciami

• Reštart aktivít sekcií ZSD SR (výstavy, semináre, konferencie, súťaže a pod.)

• Spolupráca v rámci Programu obnovy a odolnosti

• Práca s verejnou mienkou

• Spolupráca na projektoch NLC

• Spolupráca na projektoch TREXIMA (SSRĽZ) a ASSECO (Systém overovania 
kvalifikácií)

• Spolupráca s akademickou obcou a strednými školami



Zasadnutie Sektorovej rady pre 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

3.5.2022 – okrúhly stôl ministra hospodárstva
Richarda Sulíka: Odtabuizovanie dreva v zmysle
požiadavky listu z 22.3.2022



Zasadnutie Sektorovej rady pre 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

27.5.2022 – pracovná skupina RVKP

1. Dáta – pracovná skupina hodnotí ako kľúčovú potrebu jasnej zhody na používaní dát týkajúcich sa
stavu lesov a lesnícko-drevárskeho sektora pri tvorbe politiky.

2. Legislatíva – pracovná skupina sa zameria na otázku legislatívy, osobitne vo vzťahu k postaveniu
Zákona o ochrane prírody a krajiny, a jej jasnú, nediskriminačnú a transparentnú interpretáciu s
cieľom zvýšenia miery právnej istoty a predvídateľnosti prostredia z pohľadu vlastníkov lesov a
spracovateľov dreva ako predpokladu efektívneho riadenia a plánovania v odvetví pri udržaní
rovnováhy medzi environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými záujmami.

3. Opatrenia – pracovná skupina sa zameria na opatrenia smerujúce k zvýšeniu
konkurencieschopnosti drevospracujúceho priemyslu SR a dostupnosti drevnej suroviny v
kontexte nižšieho podielu vyťaženého prírastku dreva v porovnaní s konkurenčnými krajinami, čím
dochádza k znevýhodneniu domácich producentov.

Členovia pracovnej skupiny predložia návrhy na ďalší postup v uvedených prioritných bodoch. Výstupy
pracovnej skupiny budú smerovať do:

1. Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu – 3. zasadnutie plánované na 27.
októbra 2022.

2. Správy o produktivite a konkurencieschopnosti za rok 2021



Zasadnutie Sektorovej rady pre 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

skúsenosti zo zahraničia: 
EFV, „drevená V4“, ČR – platforma, poľské 
memorandum a pod. Slovensko – RVKP

spájanie
hľadanie prienikov

Mediálny výstup: RTVS, 4.6.2022 Analýzy a diskusie

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18792/333707#0

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/18792/333707#0


Pesimista vidí problém v každej príležitosti a optimista vidí príležitosť 
v každom probléme



Zasadnutie Sektorovej rady pre 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Ďakujem Vám za pozornosť .

PhDr. Peter Zemaník



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

• Spolupráca s ministerstvami

• Novinky vo zväzoch 

• Situácia na Ukrajine a dopad na sektor 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore 

začali realizovať



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

• Spolupráca s ministerstvami

• Novinky vo zväzoch 

• Situácia na Ukrajine a dopad na sektor 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore 

začali realizovať



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

Prvotné konzultácie ohľadom zapojenia NLC -

Centrum transferu poznatkov a lesnej 

pedagogiky do naplnenia oblasti sektorového 

opatrenia:  Vzdelávanie v základných školách; 

sektorového opatrenia 1: Centrum transferu poznatkov 

a lesnej pedagogiky.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

SLsK má naplánované stretnutie s generálnym 

riaditeľom LESOV SR k oblasti sektorového 

opatrenia: Stredoškolské vzdelávanie; sektorovému 

opatreniu 4:  Zapojenie lesníckej prevádzky do 

systému duálneho odborného vzdelávania a prípravy.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

SLsK nadviazalo kontakt s OZ PRO SILVA 

Slovakia k oblasti sektorového opatrenia: 

Stredoškolské vzdelávanie; sektorovému opatreniu 4:  

Vytváranie a podpora už existujúcich 

demonštračných objektov prírode blízkeho 

obhospodarovania lesov.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

SLsK zabezpečila v novembri a decembri 2021 v 

rámci oblasti sektorového opatrenia: Vzdelávanie 

dospelých;  sektorové opatrenie 3: Celoživotné 

vzdelávanie učiteľov odborných predmetov

lesníckeho vzdelávania;  online školenie učiteľov 

odborných predmetov v oblasti noviel zákonov a 

vyhlášok s dopadom na lesné hospodárstvo vrátane 

inovácií (PBHL) pre Stredné odborné školy s 

lesníckymi odbormi.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

SLsK pripravuje na august 2022 v rámci oblasti 

sektorového opatrenia: Vzdelávanie dospelých;  

sektorové opatrenie 3: Celoživotné vzdelávanie 

učiteľov odborných predmetov lesníckeho 

vzdelávania;  online školenie učiteľov odborných 

predmetov z novely Vyhlášky o HÚL s dopadom na 

lesné hospodárstvo vrátane inovácií (PBHL) pre 

Stredné odborné školy s lesníckymi odbormi.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

• Spolupráca s ministerstvami

• Novinky vo zväzoch 

• Situácia na Ukrajine a dopad na sektor 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore 

začali realizovať



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s ministerstvami

SLsK v rámci oblasti sektorového opatrenia: 

Rekvalifikácie; sektorového opatrenia 1:  Revízia 

vykonávania výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany

práce v lesnícko-drevárskom sektore; sa zapojila a 

nominovala „národného garanta“ v rámci národného 

projektu Systém overovania kvalifikácií v gescii MŠVVaŠ 

SR a realizátorom spoločnosťou  Asseco pre prvé 

vybrané kvalifikácie: Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve,

Operátor lesných traktorov, Operátor pojazdných viacoperačných

lesných strojov na spracovanie dreva



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

• Spolupráca s ministerstvami

• Novinky vo zväzoch 

• Situácia na Ukrajine a dopad na sektor 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore 

začali realizovať



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Novinky vo zväzoch

V mesiaci jún prebehnú Valné zhromaždenia 

oblastných lesníckych komôr a Slovenskej lesníckej 

komory, ktoré budú volebné.

Novinky preto až na najbližšom zasadnutí Sektorovej 

rady.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

• Spolupráca s ministerstvami

• Novinky vo zväzoch 

• Situácia na Ukrajine a dopad na sektor 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore 

začali realizovať



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Situácia na Ukrajine a dopad na sektor 

Lesnícke podniky sa zapojili do humanitárnej pomoci 

a v rámci svojich možností poskytli dočasné 

ubytovanie pre utečencov.

Na samotné lesnícke činnosti ani v dodávateľskej 

sfére zatiaľ dopad nie je.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Spolupráca SR s organizáciami

• Spolupráca s ministerstvami

• Novinky vo zväzoch 

• Situácia na Ukrajine a dopad na sektor 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore 

začali realizovať



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore začali 

realizovať

✓ zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho 

obhospodarovania lesov

✓ riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie 

✓ diaľkový prieskum Zeme v lesnom hospodárstve

✓ GPS, drony v lesnom hospodárstve

✓ princípy zelenej ekonomiky pri obhospodarovaní  

lesa 

✓ virtuálna (VR) a rozšírená realita (AR) v produkcii a 

predaji produktov



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore začali 

realizovať

✓ zvýšený podiel uplatňovania prírode blízkeho 

obhospodarovania lesov

Novela zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z. 

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny č. 

543/2002 Z. z.

Novela Vyhlášky o LHE č. 297/2011 Z. z.

Novela Vyhlášky o HÚL č. 453/2006 Z. z.



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore začali 

realizovať

✓ GPS, drony v lesnom hospodárstve

Inovácie geografických informačných systémov 

(GIS) v lesníctve

Zvýšenie využitia GIS v mobiloch v lesníckej 

prevádzke



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

• Nové inovácie, ktoré sa v sektore začali 

realizovať

✓ princípy zelenej ekonomiky pri 

obhospodarovaní  lesa 

Zadefinovanie zelenej ekonomiky ako jeden zo 

strategických cieľov do Národného lesníckeho 

programu na roky 2022-2030



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

Namiesto bodky na záver:

Žijeme dobu rozklad sektoru lesného 

hospodárstva politickými rozhodnutiami súčasnej 

vlády a koaličných partnerov bez toho, aby boli:

➢ vyhodnotené dopady na zamestnanosť, 

ekonomické dopady na lesnícke podniky, štátny 

rozpočet, medziodvetvové dopady (drevársky 

priemysel) 

➢ prerokované so zainteresovanými stranami, 

samosprávou, verejnosťou

➢ jednostranný diktát „mocných“ za účinnej 

pomoci „samozvaných záchrancov lesníctva“



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 



AKTUÁLNE INFORMÁCIE ZO SEKTORA

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA 

Ďakujem za pozornosť.
Ing. Igor Viszlai

igor.viszlai@lesy.sk



❑ Hospodárska a sociálna rada SR

❑ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

❑ Národné lesnícke centrum

❑ Metodicko-pedagogické centrum

❑ Štátny pedagogický ústav

5. IMPLEMENTÁCIA „STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE  V 
HORIZONTE 2030“



• 4. apríl 2022

• záväzok ministra práce informovať členov vlády SR

• dostupnosť stratégií aj záznamu na HSR SR

Hospodárska a sociálna rada SR 

5. IMPLEMENTÁCIA „STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE  V 
HORIZONTE 2030“



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
• 7. apríl 2022

• Zúčastnení:

• Štátny tajomník, predstavitelia MPRV SR

• Predsedovia sektorových rád: 

• lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

• poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

• potravinárstvo

5. IMPLEMENTÁCIA „STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE  V 
HORIZONTE 2030“



5. IMPLEMENTÁCIA „STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE  V 
HORIZONTE 2030“

Národné lesnícke centrum

• 14. apríl 2022

• Spolupráca s p. Sarvašovou pri navrhovaných opatreniach Národného 

lesníckeho programu, zameraných na ľudské zdroje. 



• Prebieha proces tvorby nového Národného lesníckeho programu SR na obdobie 
2022-2030

• Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválila 
12.12.2019 tzv. vstupnú správu k NLP

• 5 tematických výborov: TV4. Lesy a spoločnosť; kooperácia, komunikácia a 
spravovanie lesov

• 4 strategické ciele: Strategický cieľ XIII: Získať inovatívne poznatky a posilniť ľudské zdroje pre dobré spravovanie 
lesov

• 2 špecifické ciele: Špecifický cieľ 13.2 Inovovať celoživotné vzdelávanie v súlade s potrebami praxe

Navrhované opatrenia Časový rámec Finančný rámec, zdroj Indikátor výstupu Cieľová hodnota Zodpovednosť

a) Implementovať systém budovania ľudských kapacít 

v rámci lesnícko-drevárskeho sektora s prihliadnutím 

na nové výzvy súvisiace najmä s rozvojom 

biohospodárstva v podmienkach zmeny klímy

2022 – 2030

1,5 mil. EUR z EŠIF (OP 

Slovensko - ŠC 1.1.3.2), 

720 tis. EUR z PRV 

(opatrenie vzdelávanie), 

súkromné zdroje

Počet vyškolených 960

MŠVaVŠ SR,

MPRV SR,

MPSVaR SR,

MIRRI SR

Opis opatrenia: Opatrenie je cielené na inováciu celoživotného vzdelávania a podporu skvalitňovania ľudských zdrojov v rámci lesnícko-drevárskeho sektora (LDS) v súlade so

Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (Stratégia CŽVaP), schválenou v decembri 2021 vládou SR.

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel (ďalej len “SR LHaDSP”), ktorá je zriadená na základe § 35b ods.1 a 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách

zamestnanosti (v rámci Aliancie sektorových rád) v decembri 2021 schválila Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len “SSRĽZ”) do 2030, ktorá obsahuje stanovené

sektorové opatrenia a aktivity zamerané na nevyhnutné skvalitňovanie ľudských zdrojov. Pri stanovovaní obsahu CŽV v sektore sa z týchto opatrení bude vychádzať. SR LHaDSP

predpokladá spoluprácu na aktivitách, ktoré prispejú k rozširovaniu odborných vedomostí, zručností a schopností osôb pracujúcich v LDS.

Kalkulované náklady: Na zabezpečenie vzdelávania sa využijú zdroje EÚ, ako budú definované MŠVVaŠ SR v rámci Akčného plánu Stratégie CŽVaP na roky 2021-2030 (napr.

prostredníctvom individuálnych vzdelávacích účtov, mikrocertifikátov a pod.) a v OP Slovensko v cieli 1.1.3.2 špecifický cieľ (G) Podpora celoživotného vzdelávania. Celkové náklady

na realizáciu Stratégie CŽV do roku 2027 sa odhadujú na 140 mil. EUR, v rámci LDS predpokladáme na zabezpečenie opatrenia 1,5 mil. EUR do roku 2030.

Náklady na zabezpečenie vzdelávania v rámci nových vzdelávacích aktivít v LH cez PRV na 1 človekodeň školenia sú cca 200 EUR, pri 100 účastníkoch/4 dni/ročne, príprava

a zabezpečenie školenia vyžaduje cca 5 FTE (pri 30 tis. EUR/FTE) celkom 150 tis. EUR plus náklady na školenie (80 000 EUR ročne). Celkom z PRV 720 tis. EUR na 9 rokov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-604


• MPC + ŠPÚ + NUCEM + IUVENTA = 1.7.2022 nová inštitúcia Národný inštitút 

vzdelávania a mládeže

• Riaditeľ MPC – Ivan Pavlov – školenia pedagógov – inovácie – odbornosť

• Riaditeľka ŠPÚ – Miroslava Hapalová – kurikulárna reforma ZŠ

• Riaditeľ ŠIOV – Branislav Hadár – otváranie ŠVP – len legislatívny súlad, 

školenie expertov z praxe

MPC, ŠPÚ, ŠIOV

5. IMPLEMENTÁCIA „STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE  V 
HORIZONTE 2030“



Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické 
centrum

5. IMPLEMENTÁCIA „STRATÉGIE ROZVOJA 
ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE  V 
HORIZONTE 2030“

Národné lesnícke centrum Ing. Peter Balogh, PhD.

Technická univerzita Zvolen prof. Ing. Marek Fabrika

Zväz spracovateľov dreva SR Ing. Igor Patráš

ŠPÚ – pracovná skupina „Človek a príroda“

MPC – lektori pre inovatívne metódy vyučovania

Národné lesnícke centrum Ing. Peter Balogh, PhD. -

Technická univerzita Zvolen prof. Ing. Marek Fabrika -

Technická univerzita Zvolen doc. Ing. Richard Kminiak, PhD. CNC technológie



6. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

• Povinný projektový výstup

• Funkčnosť – úlohy vyplývajúce zo Štatútu

• Efektívnosť – „niečo naviac“

• Odpoveď na otázku: je sektorová rada životaschopná aj mimo projektu SRI?

• Návrhy:

• Dotazníkové zisťovanie + individuálne rozhovory

• Hodnotia: členovia SR, predseda, Aliancia sektorových rád, tajomník

DISKUSIA – NÁMETY ČLENOV SEKTOROVEJ RADY



7. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

V predchádzajúcom období sme sa pýtali:

• Zisťovanie preferencií formy a kritérií hodnotenia poskytovateľov vzdelávania 

• Identifikácia najrelevantnejších škôl – odborov v sektore

• Škálovanie hľadísk k jednotlivým „podkritériám“ uplatniteľnosti absolventov 

• Analýza a vyhodnotenie získaných údajov 

• Spätná väzba členov Sektorovej rady na výsledky, úprava vstupov

• Nový prepočet výsledkov



7. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA

• Prepočítané výsledky

• Interaktívny nástroj – aktuálne vzhľadom na spätnú väzbu nebudeme

zverejňovať

• Možnosť vyfiltrovať členom Sektorovej rady výsledky podľa požiadavky

• Spätná väzba

• prínos pre členov?

• dôležité váhy z pohľadu sektora?



7. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA



7. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA



7. RANKING POSKYTOVATEĽOV 
VZDELÁVANIA



8. PREZENTÁCIA SEKTOROVEJ RADY –
TLAČOVÉ BESEDY

• Tlačové besedy v regiónoch – požiadavka predložená na rokovaní HSR SR zo strany ZMOS – M.

Kaliňák – mediálny tlak mimo BA v regiónoch.

• Kľúčové regionálne témy, ktoré by sa dali odprezentovať v jednotlivých regiónoch. Prizveme

zaujímavých aktérov – mediálna kampaň. Zvážiť témy + 4 aktérov a zrealizuje sa diskusia na

tému. Len regionálne médiá, 10 min.

• Napr.: oblasť energetiky, riešenie energetickej krízy apod., prizvanie regionálnych aktérov zo

strany zamestnávateľov, apod.

• Nadväznosť na 10-te rokovania. Mediálne zaujímavá osobnosť.

• M. Kaliňák navrhol pripraviť informáciu pre Radu vlády SR pre konkurencieschopnosť a
produktivitu v gescii MH SR.

• Celý proces bude zastrešovať p. Michal Kaliňák (ZMOS).



Počet NŠZ 
schválených 
Sektorovou 

radou

68

Počet NŠZ 
garantovaných 

Sektorovou 
radou

68

9. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE 

Počet NŠZ, v 
ktorých je 
potrebné 

doplniť inovácie

38

Počet NŠZ 
schválených v 

poslednom 
období

11 R + 2 T



9. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE 

Označenia riadkov Char. OV OZ Označenia riadkov Char. OV OZ 

Čalúnnik (okrem umeleckého) Pracovník v poľovníctve

Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva 1 4 2 Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe

Lakovač a natierač dreva Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve

Majster (supervízor) v lesníctve Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva 1 2 2

Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku 1

Montážny pracovník drevených konštrukcií Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a stavieb z dreva

Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja 6 2 2 Stolár, výrobca nábytku 2 2 2

Operátor lesníckej lanovky pri spracovaní dreva Špecialista pre pestovateľskú činnosť v lesníctve

Operátor lesných traktorov Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve 2 2 1

Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva Špecialista riadenia kvality vo výrobe drevených konštrukcií

Operátor sušiarne dreva Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku 1

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií

Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva 1 Špecialista údržby vo výrobe nábytku 3 4

Pomocný pracovník v lesníctve Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených konštrukcií

Pomocný pracovník v poľovníctve Špecialista, odborný lesný hospodár

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve Špecialista, znalec pre lesníctvo a poľovníctvo

Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa Technik pre technickú prípravu výroby v lesníctve 1 2 2

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor

NŠZ, v ktorých je potrebné doplniť inovácie



9. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE 

Vplyv inovácií na 
odborné zručnosti

Vysoké školy



9. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE 
Vplyv inovácií na odborné zručnosti



Rozsah využívania 
odborných zručností

9. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE 



10. HARMONOGRAM ĎALŠEJ ČINNOSTI
1. rokovanie – 27. jún 2019, Zvolen

2. rokovanie – 11. - 12. november 2019, Tále

3. rokovanie – 19. február 2020, Zvolen

4. rokovanie – 21. máj 2020, online 

5. rokovanie – 15. október 2020, online 

6. rokovanie – 4. december 2020, online 

7. rokovanie – 29. apríl 2021, online

8. rokovanie – 23. - 24. september 2021, Ružomberok 

9. rokovanie – 17. február 2022, online

10. rokovanie – 9. - 10. jún 2022, Kremnica

11. rokovanie – 29. september 2022, Banská Štiavnica (predbežne)



11. DISKUSIA



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA
PREROKOVANÉ: 

• Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady 

pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

• Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho 

obdobia schválených v Záveroch z 9. rokovania Sektorovej rady

• Vyhodnotenie aktuálnej situácie v sektore

• Implementáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

v horizonte 2030 – prezentácia na Ministerstve pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR.



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA
PREROKOVANÉ: 

• Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.

• Ranking poskytovateľov vzdelávania.

• Prezentáciu činnosti Sektorovej rady – témy tlačovej besedy.

• Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní

a inovácií v IS NSP/SRI.

• Harmonogram činnosti na ďalšie obdobie.



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA
SCHVÁLENÉ: 

• Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.

• Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady

z predchádzajúceho obdobia.

• Závery z 10. rokovania Sektorovej rady zo dňa 10. júna 2022

s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA

ULOŽENÉ: 

• Obrátiť sa na ŠIOV kvôli zoznamu pracovných skupín v legislatívnej úprave

vzdelávacích programov a ich následné zrevidovanie Sektorovou radou.

Zodpovední: projektová manažérka SRI, členovia Sektorovej rady

Termín: 31. júl 2022

• Zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti 

Sektorovej rady.

• Zodpovední: M. Dolňan, P. Zemaník

Termín: 31. august 2022



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA

ULOŽENÉ: 

• Doplniť inovácie do NŠZ.

Zodpovední: autori NŠZ

Termín: 31. júl 2022

• Určiť v IS NSP/SRI vplyvy inovácií na odborné zručnosti podľa svojich 

odborných kompetencií.

Zodpovední: autori NŠZ

Termín: 31. júl 2022



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA
ULOŽENÉ:

• Určiť v IS NSP/SRI rozsah využívania odborných zručností podľa svojich 

odborných kompetencií.

Zodpovední: autori NŠZ

Termín: 31. júl 2022

• 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



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Zuzana Bernáthová


