
11. rokovanie
Sektorovej rady pre celulózo-papierenský 

priemysel a polygrafický priemysel
5. september 2022



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Budúcnosť Sektorovej rady

3. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej 
rady

4. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

5. Vyhodnotenie NŠZ, inovácie v IS NSP/SRI

6. Bilancovanie činnosti Sektorovej rady za obdobie 2019-
2022

7. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady

8. Harmonogram ďalšej činnosti Sektorovej rady

9. Diskusia, Závery a ukončenie rokovania Sektorovej rady



2. BUDÚCNOSŤ SEKTOROVEJ RADY
novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (Aliancia sektorových rád a sektorové rady)

júl 2022 - predbežné pripomienkové konanie k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti

august 2022 - riadne MPK

v predmetnej novele zákona sú rozšírené kompetencie ASR (tieto kompetencie sa objavujú aj v 
Národnej stratégii pre CŽV a poradenstvo), ASR je definovaná ako súčasť overovania kvalifikácií

stanovovanie priorít pre systém CŽV

ASR dostala kompetenciu aj pre realizáciu prognóz vývoja na trhu práce, uplatniteľnosť absolventov 
a spolu so sektorovými radami dostala kompetenciu pre posudzovanie kvality obsahu vzdelávania (ZŠ, 
SŠ a VŠ) a vzdelávacích programov pre ďalšie vzdelávanie

ASR by už nemala fungovať ako projektový orgán (má byť záujmové združenie právnických osôb)

MPSVR SR má navrhnuté dva spôsoby pokračovania činností (na činnosti definované pre ASR a 
sektorové rady)

pripraviť medziprojekt na rok 2023 z OP Ľudské zdroje
práce na príprave nového 6 ročného projektu z OP Slovensko



1. OTVORENIE ROKOVANIA

RNDr. Oto Nevický, MBA – garant Sektorovej rady

Ing. Juraj Dlhopolček – predseda Sektorovej rady

PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád



3. AKTUÁLNE INŠTITUCIONÁLNE A 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE SEKTOROVEJ RADY

20 
členov Sektorovej rady

Zamestnávatelia
27%

zamestnávateľské/profesijné 
združenia

20%
Ústredné orgány 
štátnej správy

6%

Stredné školy
6%

Vysoké školy
6%

Vedecké 
inštitúcie

7%

ŠIOV
7%

Orgány územnej 
samosprávy

7%

Odborové zväzy 
/organizácie

7%

Úrady PSVR
7%



4. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti Sektorovej rady.

Doplniť inovácie do garantovaných NŠZ. 

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

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

Pripraviť list so žiadosťou o prehodnotenie kvalifikačných kariet NSK/SOK v súlade s aktuálne

platnými a zverejnenými NŠZ, adresovaný Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania.

Viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy najneskôr

do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.



Počet NŠZ 
schválených 

na doplnenie 
inovácií

22

Počet NŠZ 
otvorených 

na doplnenie 
inovácií

22

5. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE  

Operátor zariadenia na výrobu celulózy Tlačiar, operátor tlače

Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista technológ v polygrafickej výrobe Grafik prípravy tlače

Technológ v polygrafickej výrobe Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe

Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe

Operátor zariadenia na výrobu papiera Knihár

Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera Technik dokončovacieho spracovania (knihár)

Strojník zariadenia na výrobu papiera Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe

Pracovník zhotovovania tlačovej formy Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe



5. VYHODNOTENIE NŠZ + INOVÁCIE  

Počet inovácií priradených ku garantovaným NŠZ: 34

Aktívne "smart" obaly Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)

Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb Optimalizácia procesov výroby

Automatizácia a robotizácia QR kódy a virtuálna realita

Automatizácia dokončovacích procesov RFID terčíky v smart obaloch

Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie

Automatizácia presnosti sútlače Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania

Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania Smart zariadenia a technológie

Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát Softverizácia

Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače Tlačená elektronika

Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML

Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania Úprava digitálnych tlačových dát

Efektívny manažment krízového riadenia VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita

Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov

Nanocelulóza ako náhrada plastov Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov

Nové druhy obalových papierov Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby

Nové druhy tlačových papierov Znižovanie odpadu v digitálnej tlači

Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho 
spracovania

Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

Aktivity:

24 expertov zapojených počas obdobia 2019 – 2022

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

32 garantovaných a schválených NŠZ

Ranking poskytovateľov vzdelávania

Medzirezortné pripomienkovania, tvorba národných stratégií



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

24 sektorových inovácií

53 návrhov na doplnenie OZ - 37 schválených

55 návrhov na doplnenie OV - 40 schválených 



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

používajú sa v 61 
garantovaných NŠZ v 
rôznych sektoroch
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Nanocelulóza ako náhrada plastov
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Znižovanie odpadu v digitálnej tlači

RFID terčíky v smart obaloch

Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane…

Tlačená elektronika

Úprava digitálnych tlačových dát

Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania

Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania

Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)

Nové druhy obalových papierov

Nové druhy tlačových papierov

Automatizácia dokončovacích procesov

Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát

Aktívne "smart" obaly

Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese

Optimalizácia procesov výroby

Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov…



6. BILANCOVANIE ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY ZA OBDOBIE 
2019 - 2022

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov (0.verzia 2019, aktualizácia 2021)

4 vývojové trendy

47 sektorových opatrení

60 aktivít



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

Splnili výsledky činnosti sektorovej rady Vaše očakávania vo 
vzťahu k úlohám určeným v štatúte a v zákone č. 5/2004 Z. z.?

Dotazník vyplnilo 9 členov



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

V zložení sektorovej rady 
by mali zostať:

„Školstvo má prehľad aj o trendoch v 
robotizácii a automatizácii. Výrobné 
organizácie majú predstavu, kde by sa mohli 
nové pracovné pozície využiť, dôležité je 
skonzultovať ich finančné možnosti. Zo strany 
vlády a rôznych orgánov je dôležité zabezpečiť 
presadzovanie nových technológií. Navzájom 
musia všetci spolupracovať, aby vzdelanie bolo 
dostatočné, financie správne využité a 
podporujúce vzdelávanie a zamestnanosť.“



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

Mali by byť definované jednoznačné podmienky/kritériá
na členstvo v sektorovej rade (napr. pracovné zaradenie
člena, veľkostná kategória organizácie a pod.)?

Aká by podľa Vás mala byť minimálna 
funkcia zástupcu orgánu štátnej 
správy v sektorovej rade?



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

Aké funkcie má podľa Vás spĺňať 
sektorová rada pri vytváraní sektorových 
partnerstiev? (môžete uviesť aj viaceré 
funkcie)



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

V čom je podľa Vás sektorová rada nezastupiteľná ako 
nezávislé združenie vytvorené zo zákona? 

„zastupovanie sektora 
pred orgánmi štátnej 
správy“

„podpora 
zamestnávateľov pri 
vzdelávaní 
zamestnancov“

„združenie odborníkov 
sektora z rôznych 
inštitúcií“

„Monitorovanie a tvorba 
podkladov pre trh práce. 
Prepojenie trhu práce so 
vzdelávaním a tvorbou 
vzdelávacích programov.“

„V monitorovaní potrieb 
trhu práce v príslušných 
sektoroch ekonomiky a ich 
prenos do systému 
celoživotného vzdelávania.“

„Berie do úvahy pohľady 
zamestnávateľa, prepája ich s 
verejným sektorom a inými 
inštitúciami, prináša návrhy tzv. 
zdola nahor, na základe reálnych 
skúseností od zamestnávateľov, 
škôl, inštitúcií atď.“



7. HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY

• Dotazník na hodnotenie realizátora projektu NP SRI:
https://forms.office.com/r/czmNysfT8S

https://forms.office.com/r/czmNysfT8S


Spoločné rokovanie Riadiaceho výboru SRI, Aliancie 
sektorových rád, garantov a predsedov sektorových rád 

v Dolnom Kubíne

24. - 25. 11. 2022 

8. HARMONOGRAM ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY



• všetky expertné práce na projekte nutné ukončiť

najneskôr do 30. 11. 2022

• posledný termín na vykazovanie činností je 5. 12. 2022

8. HARMONOGRAM ČINNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY



9. DISKUSIA



9. ZÁVERY Z ROKOVANIA

PREROKOVANÉ: 

• Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady.

• Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia

schválených v Záveroch z 10. rokovania.

• Vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, doplnenie inovácií do NŠZ.

• Bilancovanie činnosti Sektorovej rady za obdobie 2019 - 2022.

• Výsledky z hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.

• Budúcnosť Sektorovej rady.

• Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 5. októbra 2022.



9. ZÁVERY Z ROKOVANIA
SCHVÁLENÉ: 

• Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre

celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel.

• Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady

z predchádzajúceho obdobia.

• Závery z 11. rokovania Sektorovej rady zo dňa 5. októbra 2022

s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.



9. ZÁVERY Z ROKOVANIA
ULOŽENÉ: 

• Vyplniť dotazník „Hodnotenie realizátora projektu NP SRI“ podľa pokynov 
tajomníčky Sektorovej rady. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín: 5. október 2022 

• Pripraviť list so žiadosťou o prehodnotenie kvalifikačných kariet NSK/SOK

v súlade s aktuálne platnými a zverejnenými NŠZ, adresovaný Štátnemu

inštitútu odborného vzdelávania.

Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady

Termín: 31. október 2022



9. ZÁVERY Z ROKOVANIA
ULOŽENÉ:

• Zúčastniť sa spoločného rokovania Riadiaceho výboru SRI, Aliancie
sektorových rád, garantov a predsedov sektorových rád v Dolnom Kubíne.

Zodpovedný: predseda a garant Sektorovej rady
Termín: 24. - 25. november 2022

• Viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 

vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Vykazovanie: posledný termín je 5. december 2022



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Zuzana Bernáthová


