
 
 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 5. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  A TELEKOMUNIKÁCIE 

 
 
Dátum rokovania:   9.9. 2020  
 
Začiatok rokovania:   13:00 hod.  
 
Miesto konania:                   online, platforma Webex 
(https://ceelabs.webex.com/ceelabs/j.php?MTID=m5bb48f6a4405ad9e209621038c31bb05) 
 
 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 
 na svojom 5. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre informačné technológie a 

telekomunikácie (ďalej len „Sektorová rada“). 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch 

zo 4. rokovania Sektorovej rady. 

3. Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do Fondu 

obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. 

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 

5. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (NŠZ). 

6. Prezentáciu z oblasti inovácií - Stav budovania 5G sietí v SR a EÚ. 

7. Informáciu členov o názoroch a krokoch k presadzovaniu hybridného vzdelávania na Slovensku.  

8. Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 9. septembra 2020. 

 
II. 

s c h v a ľ u j e 
 

1. Zmenu v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady. 

2. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 9. septembra 2020. 
 
 



 
 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby:  

 
 - za mesiac november revízia jedného a tvorba dvoch NŠZ.  

    
Zodpovední: vyplývajúce z Harmonogramu vypracovania a revízie NŠZ  

    Termín: 30. november 2020 
 

2. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam inovácií pre sektor informačné technológie 
a telekomunikácie. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

 
3. Členom Sektorovej rady navrhnúť expertov na prevzatie autorstva nepriradených NŠZ. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 30. september 2020 

 
4. Tajomníkovi Sektorovej rady po odsúhlasení predsedom a garantom dohodnúť spoluprácu s 

navrhnutými novými expertami na tvorbu NŠZ. 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15. október 2020 
 

5. Členom Sektorovej rady 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 

 
Na rokovaní Sektorovej rady bol Matúšovi Seleckému odovzdaný menovací dekrét. 
 
V Bratislave 9. septembra 2020     

                                                        
                   

                                                         
                             doc. František Jakab, PhD. vr. 

     predseda Sektorovej rady  
             pre informačné technológie a telekomunikácie 

 


