
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 11. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A 

TELEKOMUNIKÁCIE 
 

 
 
Dátum rokovania:  20. - 21. september 2022  
 
Začiatok rokovania:   1700 hod.  
 
Spôsob rokovania:   Rokovacia miestnosť, Hotel Bankov a UVP Technicom Košice 
    S možnosťou pripojiť sa online prostredníctvom Webex 

 
 
 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie  
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 desiateho rokovania, 

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

a. vyhodnotenie rokovaní Sektorovej rady, 

b. zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady,  

c. vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, súčinnosť Sektorovej rady pri aktualizácii 

Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, 

d. identifikované inovácie s vplyvom na zmenu požiadaviek kvality ľudských zdrojov 

v sektore,  

e. SSRĽZ, implementácia sektorových opatrení, 



 
 
 

 

 
 

 
 

f. súčinnosť Sektorovej rady pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov a národných 

strategických dokumentov. 

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

 nasledujúcom období 

4. Informácie zo Sektora: 

 Účasť členov na podujatí SlovakiaTECH Expo-Fórum 

 Prezentácia Michala Adamíka o projekte RobotsDoArt 

 Správa Košice IT Valley o prieskume záujmu žiakov o  informatiku v regióne Košíc a Prešova 

5. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 

6. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 21. septembra 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 11. rokovania Sektorovej rady zo dňa 20. – 21. septembra 2022 s príslušnými 

úlohami pre členov Sektorovej rady. 

 
III. 

u k l a d á 
 

1. Zúčastniť sa spoločného rokovania Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, garantov 

a predsedov sektorových rád v Dolnom Kubíne.  

Zodpovední: Martin Hošták, František Jakab 

Termín: 24. - 25. november 2022  

 



 
 
 

 

 
 

 
 

2. Ukončiť všetky expertné práce na projekte najneskôr do 30.11.2022.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

Termín: 30. november 2022 

 

 
 
V Košiciach, 21. septembra 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.         


