
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 10. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A 

TELEKOMUNIKÁCIE 
 

 
 
Dátum rokovania:  24. jún 2022  
 
Začiatok rokovania:   1100 hod.  
 
Spôsob rokovania:   online aplikácia CISCO WEBEX   

 
 
 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie  
na svojom 10. 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 deviateho rokovania, 

2. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní 

3. Informácie zo Sektora: 

 Implementáciu „Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“ 

– prezentácia na Hospodárskej a sociálnej rade SR, ŠPÚ, MPC, ŠIOV, MDV SR, MIRRI SR  

 Prezentácia výstupov na Digital Assembly 2022 (FR) a ďalšie súvisiace informácie od M. 

Lelovského, 

 Ukončenie a závery projektu IT Akadémia, informoval D. Švedu, 

 Aktuálny stav v rámci IT Fitness testu, prezentácia A. Bederku, 

 Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore 

 Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád 



 
 
 

 

 
 

 
 

 Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 

4. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 24. júna 2022. 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
 

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

2. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníkom odprezentované. 

3. Závery z 10. rokovania Sektorovej rady zo dňa 24. júna 2022 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

 
III. 

u k l a d á 
 

1. Vytvorenie pracovnej skupiny pre dopĺňanie inovácií a znaleckých činností do schválených NŠZ 

  Zodpovední: garanti jednotlivých NŠZ 
    Termín: do konca augusta 2022 

 

 

2. Pravidelne dopĺňať zoznam inovácií a strategických dokumentov pre sektor informačné 

technológie a telekomunikácie. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

3. Navrhnúť tému regionálnej tlačovej besedy s cieľom spropagovať činnosť Sektorovej rady. Téma 
sa môže týkať aktuálnych výziev sektora prípadne sektoru blízkych tém. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 14.8.2022 

 
4. Tajomníkovi zaslať námety na možnosti realizácie posledného prezenčného rokovania Sektorovej 

rady (ukážka školy, firmy, návšteva podniku, námety na pozvanie odborníkov – hostí, zástupcov 
relevantných inštitúcií a ministerstiev a pod.) 



 
 
 

 

 
 

 
 

 
Zodpovední: všetci členovia Sektorovej rady 

Termín: do 14.8.2022 

 

 

5. 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. Predbežný termín jedenásteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční prezenčne v 
termíne 21. – 22. septembra 2022, v Košiciach.  

 
 
V Bratislave, 24. júna 2022 
 
           
 

                               
 

     Doc. Ing. František JAKAB, PhD., v.r. 
     predseda 

     Sektorovej rady pre  
     informačné technológie a telekomunikácie 

 
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.         


