
 
 
 

 

 
 

 
 

   POZVÁNKA 
 

na deviate rokovanie 
 
 

Sektorovej rady pre informačné 
 technológie a telekomunikácie 

 
Miesto rokovania:                 Online – platforma webex  

(https://video.nti.sk/join?0f564skod6rh) 

Dátum rokovania:  9. marec 2022  
 
Začiatok rokovania:   10:00 hod.  
 
 
PROGRAM ROKOVANIA 
 

I. OTVORENIE ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY  
 

II. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA (M. Gymerský) 
 
III. NÁRODNÉ ŠTANDARDY ZAMESTNANÍ  (M. Gymerský) 

 
IV. AKTUALITY Z PROJEKTU A SEKTORA 

 
- Ako ďalej Sektorové rady? (L. Lednárová) 
- Informácie z prvej ruky. (M. Lelovský) 
- Ako majú postupovať zamestnávatelia a zamestnávateľské organizácie, aby si 

zabezpečili zamestnancov so správnymi zručnosťami z aktuálneho trhu práce? (M. 
Maláková) 

- Cybergame 2022 (I. Makatura) 
- Kurikulárna reforma ZŠ/SŠ – aktuálne zhrnutie (M. Šechný) 

V. SEKTOROVÁ STRATÉGIA ROZVOJA ĽZ V HORIZONTE 2030  

 
- Projektová vízia implementácie aktivít SSRĽZ ? (L. Lednárová) 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ AKO MOŽNOSŤ ROZVOJA ĽZ 

 KOŠICE IT VALLEY (M. Hučková) 
 PARTNERSTVO SAMOSPRÁVY A ZAMESTNÁVATEĽOV (S. Kožár)  

 
 OTVORENÝ DIALÓG SO ŠTÁTNOU SPRÁVOU AKO MOŽNOSŤ ROZVOJA ĽZ 

 Predstavenie Sekcie inovácii, strategických investícii a analýz MIRRI SR 
(J. Hošták) 

 
VI. DISKUSIA 

Napr. Ako preniesť príklad dobrej praxe z Košíc do iných regiónov? 
Ako prispieť ku komunikácií so samosprávami?    

 
 

VII. ZÁVER ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY 
 
 
 
Predpokladaný čas ukončenia - rokovania Sektorovej rady je 12:00 hod. 
 
Teším sa na Vašu účasť 

 
S pozdravom 
 

                               
 

   doc. František Jakab, PhD. v.r. 
predseda Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie 

 
 
Vybavuje: Ing. Martin Gymerský 
 
Prosíme, v prípade komplikácií ktoré by ohrozili Vašu účasť na rokovaní Sektorovej rady, prosím oznámte túto 
skutočnosť na adresu gymersky@trexima.sk, tel. číslo: +421 (0)948 411 744 
* Rokovanie Sektorovej rady bude zabezpečené online formou. Tajomník pošle členom linku na pripojenie sa 
k rokovaniu prostredníctvom platformy Webex. Na plnohodnotné rokovanie je potrebné, aby mal účastník k 
dispozícii počítač s funkčným mikrofónom. 
Z priebehu rokovania bude vytvorený audiozáznam pre interné účely Sektorovej rady. Tento záznam 
slúži výlučne na interné účely spojené s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej 
rady, čl. 6, bod 1 sú rokovania sektorových rád neverejné, preto záznam z rokovania sa nemôže šíriť 
medzi osoby z externého prostredia bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb. 


