
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE ENERGETIKU, PLYN A ELEKTRINU 

 
 

 

Dátum rokovania:  11. október 2021 (pondelok) 
 
Začiatok rokovania:   09:00 hod.  
 
Koniec rokovania:   11:30 hod.  
 
 

Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID - 19 prebehlo 
rokovanie Sektorovej rady formou online konferencie prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

 

 
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu na svojom 8. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1.  Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu (ďalej len 
„Sektorová rada“). 
 

2. Digitalizáciu života a jej vplyv na zamestnanosť. 
 

3. Zelené plyny v distribučnej sieti. 
 

4. Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch zo 7. rokovania 
Sektorovej rady.   

 
5. Aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore energetika, plyn a elektrina 

v horizonte 2030. 
 
6. Postup prác v rámci rankingu poskytovateľov vzdelávania. 
 
7. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní. 
 
8. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

 
9. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 11. októbra 2021.  
 



 
 

 

 
 

 
 

II. 

s c h v a ľ u j e 
 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia. 

2. Závery z 8. rokovania Sektorovej rady zo dňa 11. októbra 2021 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

III. 
u k l a d á 

 
 
1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:  

 
▪ za mesiac október 2021 revízia NŠZ: 

o Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve 
Zodpovedný: Pavol Korienek  

Termín: 31. október 2021 
▪ za mesiac október 2021 tvorba NŠZ: 

o  Špecialista energetik projektant, konštruktér 
Zodpovedný: Ing. Radovan Illith, PhD.  

Termín: 31. október 2021 
 

▪ za mesiac november 2021 revízia NŠZ: 
o  Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve 
o  Špecialista energetik technického a technologického rozvoja 

Zodpovední: Pavol Korienek, JUDr. Eva Murínová  
Termín: 30. november 2021 

▪ za mesiac november 2021 tvorba NŠZ: 
o  Technik montáží energetických zariadení 

Zodpovedný: Mgr. Juraj Hudcovský  
Termín: 30. november 2021 

▪ za mesiac december 2021 revízia NŠZ: 
o  Špecialista nedeštruktívnych skúšok v plynárenstve 
o  Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike 

Zodpovední: Pavol Korienek, Mgr. Kristína Cicuttová 
Termín: 31. december 2021 

 
▪ za mesiac december 2021 tvorba NŠZ: 

o  Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy 
Zodpovedná: JUDr. Eva Murínová  

Termín: 31. december 2021 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

▪ za mesiac január 2022 revízia NŠZ: 
o  Technik telemetrie 
o  Technik prípravy a realizácie investícií  

Zodpovední: Pavol Korienek, JUDr. Eva Murínová  
Termín: 31. január 2022 

 
▪ za mesiac január 2022 tvorba NŠZ: 

o Špecialista energetik technológ 
o  Technik energetik vo výskume a vývoji 

 Zodpovední: Ing. Radovan Illith, PhD., Mgr. Kristína Cicuttová 
Termín: 31. január 2022 

 

2. Priradiť autorstvo k národným štandardom zamestnaní: 
o Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej) 
o Technik prevádzky vodných elektrární 
o Technik ochrany v riadiacom centre v jadrovej elektrárni 
o Operátor parného stroja a kotla (kurič) 
o Technik podpory inžinieringu v energetike 
o Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality 

 Zodpovedný: Ing. Vladimír Tonka 
 Termín: 1. december 2021 

 
3. Sumarizovať strategické dokumenty (národné a medzinárodné), ktoré pojednávajú o vývoji 

sektora v nadväznosti na ľudské zdroje. 
 Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

   Termín: priebežne 
 
 

4. Kontrola a doplnenie zoznamu inovácií z oblasti energetiky, plynu a elektriny a ich vplyvov na 
ľudské zdroje. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

 
5. Oboznámiť sa s aktuálnou verziou SSRĽZ a spripomienkovať daný dokument. 

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15. november 2021 
  



 
 

 

 
 

 
 

 
6. Zapracovanie pripomienok členov Sektorovej rady, metodického tímu a externých 

posudzovateľov k SSRĽZ. 
Zodpovední: tajomník Sektorovej rady, členovia pracovnej skupiny na aktualizáciu SSRĽZ 

                 Termín: 30. november 2021 
 

7. Posúdiť a pripomienkovať výstupy v rámci aktivity „Ranking poskytovateľov vzdelávania“. 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
              Termín: 20. október 2021 

 
8. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 

vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania 
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce. 

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 deviateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 25. januára 2022 od 8:30 do 11:00 

online formou prostredníctvom MS Teams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 11. október 2021  
 

 

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


