
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY ZO 4. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY PRE INFOMAČNÉ TECHNOLÓGIE A 
TELEKOMUNIKÁCIE 

 
Miesto rokovania:       Online aplikácia WEBEX 
 
Dátum rokovania:       2. jún 2020  
 
Začiatok rokovania:    12:00 hod. 
 
 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie na svojom 4. rokovaní  
 

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 3. rokovania. 

2. Výsledky činnosti Sektorovej rady na tvorbe všetkých cyklov Sektorovej stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov. 

3. Znenie finálnej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

4. Zmeny v navrhovaných NŠZ a zoznam garantovaných NŠZ. 

5. Harmonogram tvorby a revízie NŠZ. 

6. Štruktúru NŠZ a s tým súvisiace zmeny v Informačnom systéme SRI. 

7. Harmonogram a postup prác Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

 
II. 

s c h v a ľ u j e 
 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia. 

2. Harmonogram tvorby a revízie NŠZ. 

3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 2. júna 2020 (prostredníctvom aplikácie Webex) 

s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady. 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Tajomníkovi zabezpečiť a zrealizovať per rollam hlasovanie o Sektorovej stratégii rozvoja ĽZ  

Zodpovedný: tajomník Sektorovej rady  
Termín: 4. jún 2020 

 
2. Členom Sektorovej rady zúčastniť sa  per rollam hlasovania o Sektorovej stratégii rozvoja ĽZ  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
Termín: koniec pracovnej doby - 4. jún 2020 

 
3. Členom Sektorovej rady nahlásiť sa do pracovných skupín pre revíziu a tvorbu NŠZ  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
Termín: 30. jún 2020 

 
4. Členom Sektorovej rady prevziať autorstvo k nepriradeným NŠZ  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
Termín: 30. jún 2020 

 
5. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:  

 za mesiac jún revízia dvoch NŠZ  
Zodpovedný: vyplývajúci z Harmonogramu revízie NŠZ  

Termín: 30. jún 2020 
 

 za mesiac júl revízia jedného NŠZ a tvorba jedného NŠZ 
Zodpovední: vyplývajúci z Harmonogramu tvorby a revízie NŠZ  

Termín: 31. júl 2020 
 

 za mesiac august revízia jedného a tvorba jedného NŠZ   
Zodpovedný: vyplývajúci z Harmonogramu revízie NŠZ  

Termín: 31. august 2020 
 

 za mesiac september revízia jedného NŠZ  
Zodpovedný: vyplývajúci z Harmonogramu revízie NŠZ  

Termín: 30. september 2020 
 

6. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom je nevyhnutné uvádzať 
špecifikáciu vykonaných prác v poznámke. 
 

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 piateho rokovania Sektorovej rady, bude stanovený do 30.6.2020 
 
V Bratislave, 2. júna 2020 
           
 
 

                 
Doc. Ing. František JAKAB, PhD., vr. 
Predseda 
Sektorovej rady pre informačné 
technológie a telekomunikácie 


