
 
 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 10. ROKOVANIA  

SEKTOROVEJ RADY PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO, VETERINÁRSTVO A 

RYBOLOV 

 

Dátum rokovania:  18. máj 2022 (streda) 

Začiatok rokovania:   10:00 hod. 

Miesto rokovania:   Zelený salónik 

Agroinštitút Nitra,  

Akademická 952/4, 949 01 Nitra 

 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

(ďalej len „Sektorová rada“) 

na svojom 10. 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. 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch z 9. rokovania. 

3. Implementáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore  v horizonte 2030“ – prezentácia 

na Hospodárskej a sociálnej rade SR a MPRV SR. 

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 

5. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 

6. Problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027. 

7. Prezentáciu Sektorovej rady – témy tlačovej besedy. 

8. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní, inovácie, rozsah využívania odborných 

zručností. 

9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

10. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 18. mája 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 tajomníčkou odprezentované 

a odsúhlasené členmi Sektorovej rady. 

3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 18. mája 2022 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 

 

III. 

u k l a d á 

1. Členom Sektorovej rady zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti 

Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 31. máj 2022 

 

2. Členom Sektorovej rady ukončiť dopĺňanie inovácií do NŠZ podľa pokynov tajomníčky Sektorovej 

rady a vyjadriť stanovisko (schváliť/neschváliť) so stavom takto doplnených NŠZ.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 30. jún 2022 

 
3. V Informačnom systéme NSP/SRI vyplniť „Rozsah využívania zručností“ podľa pokynov tajomníčky 

Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 30. jún 2022 

 

  



 
 

 
 

 
 

4. V mene Sektorovej rady pripraviť oficiálny list na MPRV SR vo veci plánu využitia finančných 

prostriedkov na vzdelávanie a podrobnejšej špecifikácie tematických oblastí.  

Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady, predseda Sektorovej rady  

Termín: 30. jún 2022 

 

5. V mene Sektorovej rady pripraviť oficiálny list na ŠIOV a MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom bude 

požiadavka na doplnenie vodičského oprávnenia skupiny “T” v rámci skupiny odborov vzdelania 

42, 45 a zabezpečiť prípadné prerokovanie problematiky.   

Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady, predseda Sektorovej rady, Renáta Majerníková  

Termín: 30. jún 2022 

 

6. V mene Sektorovej rady pripraviť oficiálne stanovisko k návrhu prof. Ing. Zuzany Palkovej, PhD.  

k zamietnutiu vytvorenia nového NŠZ „Digitálny farmár“.  

Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady, predseda Sektorovej rady  

Termín: 30. jún 2022 

 

7. Pripraviť podklad k návrhu zaradenia nového NŠZ „Projektant komplexných pozemkových úprav“ 

na posúdenie členom Sektorovej rady. Prediskutovať tento návrh na úrovni Sektorovej rady 

a určiť ďalší postup.  

Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady, Dušan Igaz  

Termín: 30. júl 2022 

 

8. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme NSP/SRI 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 

 

  



 
 

 
 

 
 

IV. 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

1. Predbežný termín jedenásteho rokovania Sektorovej rady, bol stanovený na 20. septembra 2022 

o 09:30 hod. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  

 

 

V Nitre, 18. máj 2022 

 

Ing. Jozef Artim CSc. 

predseda Sektorovej rady pre 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

 

 

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.         


