
 

 
 

 
 

 ZÁVERY Z 11. ROKOVANIA 
 

Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu 
 

 

Miesto rokovania:  AGROPENZIÓN ADAM, Podkylava 

Dátum rokovania: 13. – 14. október 2022  

Začiatok rokovania:  1600 hod.  
 

 

 Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu  

(ďalej len „Sektorová rada“) 

 na svojom 11. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 

 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia, schválených v Záveroch 

z 10. rokovania. 

2. Vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady v období od apríla 2019 – do decembra 2022, konkrétne:   

• identifikované inovácie s vplyvom na zmenu požiadaviek kvality ľudských zdrojov 

v sektore, 

• SSRĽZ, implementácia sektorových opatrení, sektorové partnerstvá a dohody, 

• vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, súčinnosť Sektorovej rady pri aktualizácii Národnej 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, 

• súčinnosť Sektorovej rady pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov a národných 

strategických dokumentov, 

• zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady, 

• vyhodnotenie rokovaní Sektorovej rady. 

3. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, potenciál jej fungovania v nasledujúcom 

období.   



 

 
 

 
 

4. Výkazníctvo a podmienky ukončovania evidencie prác v IS NSP/SRI. 

5. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

6. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 13. októbra 2022. 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

1. Úpravu/odstránenie predpokladu výkonu viazanej živnosti pri dvoch NŠZ (Elektromontér trakčnej 

siete; Elektromontér elektroenergetických zariadení a systémov) v rámci Informačného systému 

NSP/SRI. 

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

3. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou odprezentované a odsúhlasené 

členmi Sektorovej rady. 

4. Závery z 11. rokovania Sektorovej rady zo dňa 13. októbra 2022 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

 

III. 

u k l a d á 

1. V Informačnom systéme NSP/SRI odstrániť pri NŠZ – Elektromontér trakčnej siete; Elektromontér 

elektroenergetických zariadení predpoklad výkonu viazanej živnosti. Zároveň informovať o týchto 

zmenách členov Aliancie sektorových rád. 

Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady 

Termín: 17. október 2022 

2. Vyplnenie dotazníka „Hodnotenie kvality zabezpečenia Národného projektu SRI spoločnosťou 

Trexima Bratislava“. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 21. október 2022 

3. Ukončiť všetky expertné práce na projekte najneskôr do 30. 11. 2022.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 30. november 2022  

 



 

 
 

 
 

4. V Informačnom systéme NSP/SRI viesť mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy 

najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s povinnosťou poznámky, kde expert detailne zapíše 

realizované práce. Členovia berú na vedomie posledný termín na vykazovanie činností 5. 12. 2022.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

    Vykazovanie: priebežne najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 

Posledný termín: 5. december 2022 

 
IV. 

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

1. Garant a predseda Sektorovej rady berie na vedomie informáciu o organizovaní spoločného 

rokovania Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, garantov a predsedov sektorových rád 

v Dolnom Kubíne v dňoch 24. – 25. novembra 2022. 

2. Členovia berú na vedomie posledný termín na vykazovanie činností 5. 12. 2022.  

 

Podkylava, 13. október 2022 

                                                             
 
 
 

Ing. Vladimír Tonka 
predseda Sektorovej rady pre energetiku, plyn a 

elektrinu 

 

 

Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený 

audiozáznam na interné účely členov Sektorovej rady. Tento záznam členovia môžu použiť iba na 

prácu spojenú s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, článok 6, bod 1 

naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebude šírený 

medzi osoby z externého prostredia.         

 
 


