
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 10. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL 

A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL  
 
 

Dátum rokovania:  23. jún 2022 
Začiatok rokovania:  1500 hod.  

 
Miesto konania:   hotel Kultúra, Ružomberok 
 
 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  
 na svojom 10. rokovaní pre činnosti SRI 

 
 

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

 
1. Aktuálne personálne a inštitucionálne zloženie Sektorovej rady. 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady pre celulózo-papierenský priemysel a polygrafický 

priemysel  (ďalej len „Sektorová rada“) z predchádzajúceho obdobia, schválených v Záveroch 

z 9. rokovania Sektorovej rady. 

3. Implementáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 – prezentácia 

na Hospodárskej a sociálnej rade SR, Štátnom pedagogickom ústave, Metodicko-

pedagogickom centre, Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. 

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 

5. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 

6. Prezentáciu činnosti Sektorovej rady – témy tlačovej besedy. 

7. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a inovácií 

v IS NSP/SRI. 

8. Diskusia - Nesúlad kvalifikačných kariet Špecialista technológ v polygrafickej výrobe 

a Technológ v polygrafickej výrobe s aktuálne schválenými a zverejnenými NŠZ. 

9. Harmonogram činnosti na ďalšie obdobie. 

10. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 23. júna 2022.  



 
 
 

 

 
 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 

1. Aktuálne personálne a inštitucionálne zloženie Sektorovej rady. 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.   

3. Závery z 10. rokovania Sektorovej rady zo dňa 23. júna 2022 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

III. 
u k l a d á 

 

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

 Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 31. august 2022 

 

2. Doplniť inovácie do garantovaných NŠZ.  

Zodpovední: autori NŠZ 

Termín: 31. júl 2022 

 

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

Zodpovední: autori NŠZ a členovia Sektorovej rady 

Termín: 31. júl 2022 

 

 

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

kompetencií. 

Zodpovední: autori NŠZ 

Termín: 31. júl 2022 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

5. 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. júl 2022 

 

 

6. 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 jedenásteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční predbežne 5. októbra 2022. 
 
 
TREXIMA Bratislava spol. s r.o., Ružomberok 23. jún 2022 

 

 

Ing. Juraj Dlhopolček  
predseda Sektorovej rady pre celulózo-papierenský 

 a polygrafický priemysel  


