
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA  

SEKTOROVEJ RADY PRE STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIU A KARTOGRAFIU 
 
 

 

Spôsob rokovania:     online aplikácia MS Teams   
 

Dátum rokovania:      1.2.2022 

 

Začiatok rokovania:   900 hod. 
 
 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 
 na svojom 9. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu (ďalej len „Sektorová rada“) 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch zo 8. rokovania Sektorovej rady. 

3. Aktuálny stav Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a možnosti 

realizácie navrhovaných aktivít v praxi 

4. Problematiku sektorových partnerstiev ako jednu z možností realizácie aktivít navrhovaných v 

SSRĽZ 

5. Aktuálny stav v rámci aktivity „Tvorba a revízia NŠZ“, plánovaný harmonogram na najbližšie 

obdobie  

6. Strategický materiál PRÁCA 4.0 - analytický a prognostický podklad k očakávanému vývoju 

zamestnanosti do roku 2030+ a ďalšie analytické výstupy realizované spoločnosťou Trexima 

Bratislava 

7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 

8. Úvodné informácie o spustenom projekte GreenDeal4Buildings 

9. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 1.2.2022 



 
 
 

 

 
 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Návrh ďalšieho postupu pri vyššie uvedených aktivitách národného projektu SRI 

2. Závery z 9. rokovania Sektorovej rady zo dňa 1. februára 2022 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

III. 
u k l a d á 

 
 

1. Zrealizovať tvorbu a revíziu posledných NŠZ v rámci harmonogramu 

 
  Zodpovední: garanti NŠZ 

    Termín: 30.3.2022 
 
 

2. Identifikovať sektorové partnerstvá pre účely realizácie aktivít navrhovaných v SSRĽZ 

 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny 

p. Kováčik p. Nepela p. Krajníková 

p. Krnáčová p. Malina p. Kyrinovičová 

p. Hodúrová p. Koporová p. Hardoš 

    p. Maláková 

Termín: do 15.2.2022 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

3. Oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo SSRĽZ (tajomník pošle sumarizovaný dokument) a pri 
vybraných aktivitách navrhnúť sektorové partnerstvo na jej realizáciu 

 
Zodpovední: členovia pracovnej skupiny 

p. Kováčik p. Nepela p. Krajníková 

p. Krnáčová p. Malina p. Kyrinovičová 

p. Hodúrová p. Koporová p. Hardoš 

    p. Maláková 

Termín: do 15. február 2022 

 

 
4. V Informačnom systéme NSP/SRI vyplniť „Vplyv inovácií na odborné zručnosti“ podľa pokynov 

tajomníka Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15. február 2022 

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

 
1. Termín realizácie desiateho rokovania Sektorovej rady, miesto a spôsob rokovania upresní 

v dostatočnom predstihu tajomník a predseda Sektorovej rady. Predbežné obdobie je stanovené 

na mesiac jún 2022. 

 
 
V Bratislave 1. február 2022 
 
 

                   
         Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA                                                                 

      predseda Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 
 

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.       


