
SEKTOROVÁ RADA   
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci  

priemysel



Kompletný zoznam členov Sektorovej rady nájdete na www.sustavapovolani.sk.

KĽÚČOVÉ ZMENY OVPLYVŇUJÚCE ĽUDSKÉ ZDROJE V SEKTORE 

> komplexné spracovanie dreva 
> diaľkový prieskum Zeme 
> použitie GPS aplikácií a dronov v lesníctve 
> prírode blízke obhospodarovanie lesov

BUDÚCNOSŤ SEKTORA

Veríme, že drevo a  les má pre Slovensko veľký potenciál byť dlhodobo nenávratnou in-
vestíciou – v podobe ekologického bývania, zdravého životného prostredia, priestoru na 
oddych, udržateľného podnikania a rozvoja priemyslu. Práve preto sa snažíme o systema-
tickú prípravu študentov, pomoc pri získavaní praktických zručností a prepájanie trhu práce 
s vzdelávaním. 

> Republiková únia zamestnávateľov
> Zväz spracovateľov dreva
> Slovenská lesnícka komora
> Asociácia zamestnávateľských zväzov 

a združení SR
> LESY SR, š.p. 
> DOKA DREVO, a.s.
> KRONOSPAN, a.s.
> Obecné lesy Veľké Pole
> Štátny inštitút odborného vzdelávania

> Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR

> Stredná odborná škola drevárska, Zvolen
> Stredná odborná škola lesnícka, Banská 

Štiavnica 
> Technická univerzita Zvolen
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Liptovský Mikuláš
> Konfederácia odborových zväzov SR

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE

BUDÚCNOSŤ  
JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH

PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY – IGORA PATRÁŠA  

Drevo alebo les? Takto kontroverzne vyznievajú diskusie medzi ochranármi, lesníkmi, drevármi 
a čo je horšie aj medzi laickou verejnosťou, emotívne, bez dostatočnej miery poznania. Spravo-
vať lesy treba v prospech života občanov, dlhodobej perspektívy a ekonomickej udržateľnosti. 
Takže, drevo alebo les? Odpoveďou je drevo aj les! Lesy pokrývajúce 41 % územia Slovenska sú 
životným prostredím, výrobným prostriedkom, obnoviteľným prírodným zdrojom s množstvom 
celospoločenských funkcií – vzduch, drevo a vodu dávajú národu – sú národným bohatstvom. 
Viac lesa /viac dreva do života znamená elimináciu klimatických zmien znižovaním CO2. Rozvoj 
lesnícko-drevárskeho sektora je šanca a rezerva pre prosperitu národných ekonomík v prospech 
obyvateľov ich krajiny – pokiaľ budú tento rozvoj podporovať. Formou rozvoja je aj zosúladenie 
vzdelávania v oblasti lesného hospodárstva a spracovania dreva s praxou, o ktoré sa snažíme aj 
v Sektorovej rade, ktorá je súčasťou Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efek-
tívnemu trhu práce v Slovenskej republike. 

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY

> tvorba sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 
> ranking poskytovateľov vzdelávania 
> určenie inovácií a technologických zmien
> tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
> propagácia sektora lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu 
> výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamest-

nanosti Práca 4.0
> aktívna účasť na riešení systému duálneho vzdelávania a vytvárania partnerstiev medzi za-

mestnávateľmi a strednými a vysokými školami
> ranking poskytovateľov vzdelávania



Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike sa realizuje vďaka podpore  
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
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