
 
 

 

 
 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

na desiate rokovanie 
 

Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  
(ďalej len „Sektorová rada“) 

 
 

Miesto rokovania:  Zelený salónik 

Agroinštitút Nitra 

Akademická 952/4, 949 01 Nitra 

 
Dátum rokovania:  18. máj 2022 (streda) 
 
Začiatok rokovania:   10:00 hod. 

 

PROGRAM ROKOVANIA 
 

I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady 
Privítanie účastníkov 
Jozef Artim  –  predseda Sektorovej rady 
Lucia Lednárová - Dítětová – manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, tajomníčka 
Aliancie sektorových rád 
Dana Pekariková – metodička národného projektu SRI 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
II. Informácie o zmenách a návrhoch na zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení 

Sektorovej rady 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 9. 

rokovania 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
 

IV. Implementácia „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore  v horizonte 2030“ – 
prezentácia na MPaRV SR a Hospodárskej a sociálnej rade SR  
Jozef Artim  –  predseda Sektorovej rady  
Lucia Lednárová - Dítětová – manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, tajomníčka 
Aliancie sektorových rád 



 
 

 

 
 

 
 

V. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, diskusia o problematike 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
členovia Sektorovej rady 

 
VI. Ranking poskytovateľov vzdelávania 

 Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
 

VII. Spoločná poľnohospodárska politika na roky 2023 – 2027 – vstup člena Sektorovej 
rady 
Ján Baršváry – člen Sektorovej rady 

 
VIII. Prezentácia Sektorovej rady – témy tlačovej besedy, diskusia 

Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
členovia Sektorovej rady 

 
IX. Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní, inovácie, rozsah využívania 

odborných zručností 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 

X. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
XI. Rôzne; Diskusia 

          
XII. Závery z rokovania Sektorovej rady 
 

 
Predpokladaný čas ukončenia rokovania Sektorovej rady je o 14:00 hod. 

 
 

Teším sa na Vašu účasť. 
 

                  Ing. Jozef Artim CSc.  
             predseda Sektorovej rady pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

     
 
Vybavuje: Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
 
Prosíme o potvrdenie osobnej účasti (prípadne neúčasti) na rokovaní Sektorovej rady na adresu 
cibikova@trexima.sk alebo na tel. číslo: 0948 388 837 do 10. 5. 2022.  

mailto:cibikova@trexima.sk

