
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 11. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE CELULÓZO-PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL 

A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL  
 
 

Dátum rokovania:  5. október 2022 
Začiatok rokovania:  1600 hod.  

 
Miesto konania:   hotel Malina, Malinô Brdo 
 
 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  
 na svojom 11. rokovaní pre činnosti SRI 

 
 

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

 
1. Budúcnosť Sektorovej rady.  

2. Aktuálne personálne a inštitucionálne zloženie Sektorovej rady. 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch z 10. rokovania. 

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

5. Bilancovanie činnosti Sektorovej rady za obdobie 2019 - 2022. 

6. Výsledky z hodnotenia funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 

7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 5. októbra 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 11. rokovania Sektorovej rady zo dňa 5. októbra 2022 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 

 
1. Vyplniť dotazník „Hodnotenie realizátora projektu NP SRI,“ podľa pokynov tajomníčky 

Sektorovej rady.  
Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

Termín: 5. október 2022  

 

2. 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 

 

3. 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 

 

 

4. 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 

 
 
TREXIMA Bratislava spol. s r.o., Malinô Brdo 5. októbra 2022 

 
 

 

 

 

Ing. Juraj Dlhopolček  
predseda Sektorovej rady pre celulózo-papierenský 

 a polygrafický priemysel  


