
 
 
 

 

 

 
 

ZÁVERY Z 2. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE SKLO, KERAMIKU, MINERÁLNE VÝROBKY 

A NEKOVOVÉ MATERIÁLY 
 
 

 
Miesto rokovania:       Nový Smokovec – Hotel Atrium 
 
Dátum rokovania:       22. november 2019 
 
Začiatok rokovania:    1200 hod. 
 
 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 
 (ďalej len „ Sektorová rada“) 

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 . 

 
2.  Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 1. 

rokovania  Sektorovej rady.   
 

3. Aktuálny stav v príprave sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov – I. cyklus, námety 
a doplnenia k spracovaniu situačnej analýzy sektora a identifikácie vývojových tendencií -  II. 
cyklus tvorby.  

 
4. Systém práce v Informačnom systéme SRI a jeho funkcionality týkajúce sa tvorby sektorovej 

stratégie (nahrávanie dokumentov do systému, tvorba sektorovej stratégie, vypĺňanie 
pracovného výkazu a pod.). 

 
5. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady. 
 
2. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.  

 



 
 
 

 

 

 
 

3. Sektorovo špecifické ukazovatele, sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti sledované 
v projekte SRI pre spracovanie analýz v II. cykle tvorby sektorovej stratégie, ktoré sú prílohou 
Záverov. 

 
4. Základné sektorové premisy v znení:  

 
1. Premisa:  Synergia výroby a ekonomiky v súlade s ekologickými výzvami. 
2. Premisa:  Implementácia inovácií a  trendov do výrobných a riadiacich procesov 
3. Premisa:  Príprava ľudských zdrojov na zavádzanie nových technológií a inovácií 
4. Premisa:  Popularizácia a zvyšovanie atraktivity sektora a celospoločenského záujmu    

                 o technické  vzdelávanie. 
 

5. Závery z 2. rokovania Sektorovej rady zo dňa 22. novembra 2019 s príslušnými úlohami pre členov 
Sektorovej rady. 

 
 

 

III. 
u k l a d á 

 
1. Členom Sektorovej rady vkladať a priebežne dopĺňať do informačného systému SRI národné 

a medzinárodné strategické dokumenty súvisiace s vývojom sektora do roku 2030 a záväzkami 
Slovenskej republiky v tejto oblasti na národnej, medzinárodnej a informatívnej úrovni.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
a kontrolu aktuálnosti vykonáva p. Gazdíková 

                 Termín: trvalý, priebežný 
 

2. Členom Sektorovej rady identifikovať,  finalizovať a doplniť  dopady na ľudské zdroje k jednotlivým 
základným premisám strategického smerovania sektora (čl. II, 5.bod) a zaznamenať ich  
v informačnom systéme SRI.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                       Termín: 30. november 2019 
 

3. Členom Sektorovej rady doplniť zoznam inovácií a kľúčových trendov a zaznamenať ich do 
formulára v informačnom systéme SRI 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                Termín: trvalý, priebežný 
 

4. Vypracovať finálne znenie poslania sektora na základe odsúhlasených podkladov členmi 
Sektorovej rady vloženými do informačného systému SRI,  v rozsahu max 1,5 A4 

    Zodpovední: p. Krupičková, p. Škultéty 



 
 
 

 

 

 
 

                                 Termín: 30. november 2019 
5. Členom Sektorovej rady dopĺňať poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitným 

zameraním na ľudské zdroje v rámci  I. cyklu Sektorovej stratégie. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                Termín: trvalý, priebežný 

 
 
6. Členom Sektorovej rady identifikovať kľúčové a kritické ukazovatele vplývajúce na vývoj 

sektora. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 29. november 2019 
 

7. Členom Sektorovej rady schváliť hlasovaním per rollam: 
 Poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitným zameraním na ľudské zdroje 
 kľúčové a kritické činitele vplývajúce na vývoj sektora 
 dopady na ľudské zdroje podľa základných sektorových premís 

           Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
           Termín: 3.december 2019 

 
8. Vytvorenie finálnej podoby 1. cyklu sektorovej stratégie s dopadom na ľudské zdroje.  

Zodpovední: p. Škultéty, p. Krupičková 
Termín: 5. december 2019 

 
9. Vypracovať vonkajšiu strategickú analýzu prostredia ( vonkajšia analýza), z hľadiska vonkajších 

vplyvov pôsobiacich na sektor a ľudské zdroje – II. cyklus sektorovej stratégie. 

Zodpovední: p. Podstrelenec 
                              Termín: 31. december 2019 
 

10. Vypracovať vnútornú strategickú analýzu sektora – II. cyklus sektorovej stratégie, z hľadiska jeho 
vnútorného stavu na základe všeobecných finančno – ekonomických ukazovateľov, sektorovo 
špecifických ukazovateľov, sektorovo špecifických ukazovateľov zamestnanosti. 

     Zodpovední: p. Podstrelenec 
         p. Melicherová 

                                          Termín: 31. december 2019 
 

11. Členom Sektorovej rady navrhnúť rating poskytovateľov vzdelávania. 

                 Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                                        Termín: január 2020  

 



 
 
 

 

 

 
 

12. Viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce a mesačný 
elektronický výkaz vypracovať vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.   

                 Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                                       Termín: trvalý, priebežný  
 

13. Navrhnúť zloženie pracovných skupín Sektorovej rady (titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ, e-
mail, tel. č.). 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
                     Termín: priebežne 

IV. 
b e r i e  n a  v e d o m i e 

 
1. Termín tretieho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční  7.  februára 2020 v Banskej Bystrici. 

 
 
Poznámka:  
Novým členom Sektorovej rady boli odovzdané menovacie dekréty. 
 
V Novom Smokovci, 22. november 2019        
 
 
 
 
 
               Ing. Anna Krupičková 

predsedníčka Sektorovej rady pre sklo, keramiku,   
     minerálne výrobky a nekovové materiály 


