
11. rokovanie
Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, schválených v Záveroch z 10. 
rokovania

3. Vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady v období od apríla 2019 – decembra 2022
a. identifikované inovácie s vplyvom na zmenu požiadaviek kvality ľudských zdrojov v sektore

b. SSRĽZ, implementácia sektorových opatrení, sektorové partnerstvá a dohody

c. vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, súčinnosť Sektorovej rady pri aktualizácii Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08

d. súčinnosť Sektorovej rady pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov a národných strategických dokumentov

e. zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady

f. vyhodnotenie rokovaní Sektorovej rady

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, potenciál jej fungovania v nasledujúcom 
období 

5. Iné - výkazníctvo

6. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

7. Rôzne; Diskusia

8. Závery z rokovania Sektorovej rady



1. OTVORENIE ROKOVANIA

Jozef Artim – predseda sektorovej rady

Lucia Lednárová-Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád

Alena Minns – projektová manažérka SRI



ĎAKUJEM 
VÁM

VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

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

Členom Sektorovej rady ukončiť dopĺňanie inovácií do NŠZ podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady a vyjadriť 

stanovisko (schváliť/neschváliť) k stavu takto doplnených NŠZ. 

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

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

vzdelávanie a podrobnejšej špecifikácie tematických oblastí. 

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. 

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

vytvorenia nového NŠZ „Digitálny farmár“. 

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. 

Viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce.



VYHODNOTENIE ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY V OBDOBÍ OD APRÍLA 2019 –
DECEMBRA 2022 



IDENTIFIKOVANÉ INOVÁCIE S VPLYVOM NA 
ZMENU POŽIADAVIEK KVALITY ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV V SEKTORE

nultá verzia SSRĽZ

aktualizovaná verzia SSRĽZ

8 inovácií

10 inovácií

Súčasný stav inovácií

https://www.sustavapovolani.sk/prehlad-inovacii/


SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

Nultá verzia SSRĽZ
Názov premisy

1
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad 

zachovania života na vidieku

2
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený 

systém celoživotného vzdelávania

3 Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore

4
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 

sebestačnosti

5
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácie a 

aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe

30 sektorových opatrení
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SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

Aktualizovaná verzia SSRĽZ
Vývojový trend

1
Trvalo udržateľné, multifunkčné a presné poľnohospodárstvo ako predpoklad 

zachovania života na vidieku

2
Popularizácia agrosektora, výchova a vzdelávanie mladej generácie a riadený 

systém celoživotného vzdelávania

3 Uplatňovanie prvkov sociálnej ekonomiky v agrosektore

4
Zabezpečenie bezpečnosti potravín, zdravej výživy a strategickej 

sebestačnosti

5
Intenzívne zavádzanie digitalizácie, automatizácie, robotizácie, inovácie a 

aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej praxe

31 sektorových opatrení
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SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

Inštitúcia
dátum rokovania / 

prezentácie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR
7. 4. 2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania 30. 3.2022

Štátny pedagogický ústav 22. 3. 2022

Metodicko-pedagogické centrum 17. 3. 2022

Hospodárska a sociálna rada SR 4. 4. 2022



SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

v rámci systému duálneho vzdelávania 

partnerstvá členov Sektorovej rady s 
ďalšími aktérmi trhu práce 

43 partnerstiev

85 partnerstiev



VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 
SEKTOROVEJ RADY PRI AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 
KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ SK ISCO-08

garantované

76

presunuté / zrušené

5

tvorba

16

premenované

11

zlúčené

3->1

rozdelené

0

s druhou/treťou revíziou

47

Fytopatológ Agromechatronik Kováč, podkúvač Botanik 

Špecialista v oblasti 
plemenárskej práce a 
šľachtenia

Špecialista pre 
precízne 
poľnohospodárstvo

Špecialista v 
akvakultúre 
(ichtyológ)

Riadiaci pracovník v 
poľnohospodárstve 
(riaditeľ podniku)

Špecialista klasifikácie 
jatočne opracovaných tiel

Technik pre precízne 
poľnohospodárstvo

Zoológ
Pedológ, pôdoznalec

Kynológ
Poradca pre 
pôdohospodárstvo

Manažér závlah Predavač a aranžér 
kvetov



VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 
SEKTOROVEJ RADY PRI AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 
KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ SK ISCO-08



VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 
SEKTOROVEJ RADY PRI AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 
KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ SK ISCO-08

zaznamenaných 13 zmien

predložených celkovo 42 návrhov na zmenu SK ISCO-08

na základe návrhov doplnené 6 zamestnania



SÚČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY PRI 
PRIPOMIENKOVANÍ LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOV A 
NÁRODNÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV



ZMENY V INŠTITUCIONÁLNOM 
A PERSONÁLNOM ZLOŽENÍ SEKTOROVEJ 
RADY

20 členov Sektorovej rady

2 členovia pracovnej skupiny



ZMENY V INŠTITUCIONÁLNOM 
A PERSONÁLNOM ZLOŽENÍ SEKTOROVEJ 
RADY

35 expertov z príslušných 
odvetví sa podieľalo na 
aktivitách Sektorovej rady 

20 členov aktuálne

2 experti
participovali
zároveň na 
aktivitách projektu 
v iných sektorových 
radách



VYHODNOTENIE ROKOVANÍ SEKTOROVEJ 
RADY

Prezenčná
45%

Online
55%

Forma rokovania

Áno
60%

Nie
40%

Uznášaniaschopnosť 
Sektorovej rady



HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY, 
POTENCIÁL JEJ FUNGOVANIA 
V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ 



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
Spokojnosť členov s výsledkami činnosti
Sektorovej rady

Efekt pri riešení potrieb zamestnávateľov na
trhu práce



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
INŠTITUCIONÁLNE ZLOŽENIE

Keby ste v rámci inštitucionálneho a/alebo 
personálneho zloženia sektorovej rady mohli 
niečo zmeniť, čo by to bolo?

Zníženie počtu členov na maximálne 15, 
zvážiť zastúpenie odborov, samosprávne 
organizácie - nominácia podľa ich 
reprezentatívnosti, zamestnávatelia podľa 
relevantnosti v sektore redukovať počet. 
Vyššie zastúpenie "ťahúňov" z praxe a záujem 
rezortu pôdohospodárstva a zvýšený záujem 
rezortu školstva v tejto sektorovej rade.
Navýšiť zastúpenie členov za sektor 
veterinárstvo a rybolov minimálne + 1 člen.

Kritériá na členstvo v sektorovej rade 
Riadiace skúsenosti a personálna 
práca. Viacročné pôsobenie v 
príslušnej oblasti. 
Rozhodovacie právomoci v 
organizácií, ktorá nominuje na 
minimálne strednom stupni.



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

Aké funkcie má podľa Vás spĺňať sektorová rada pri 
vytváraní sektorových partnerstiev? 

Môžu Vaše aktivity pri plnení úloh a 
cieľov sektorovej rady napomôcť pri 
riešení problémov a potrieb s 
ľudskými zdrojmi, s adekvátnym 
vzdelávaním pracovníkov 
a zamestnanosťou v danom sektore? 



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

V čom je podľa Vás sektorová rada 
nezastupiteľná ako nezávislé združenie 
vytvorené zo zákona?
Umožňuje operatívne reagovanie na zmeny v 
pracovnom trhu v oblasti poľnohospodárstva 
veterinárstva a rybárstva pri revízií NŠZ a 
zavádzaní nových pracovných profesií.
V presadzovaní spoločných cieľov, ktoré môžu 
zlepšiť stav agrosektora.
V nastavení smerovania a určenia cieľov a vízii.

Ako môžu aktivity sektorovej rady napomôcť 
pri riešení problémov a potrieb s ľudskými 
zdrojmi? 
Môžu, za predpokladu vytvorenia pracovných 
miest s požadovaným vzdelaním a 
dostatočným finančným ohodnotením.
Zber informácií o potrebe a šírenie informácií 
vývoji potreby počtu a kvalifikácie ľudských 
zdrojov.
Upozorniť na opomínané problémy, resp. 
iniciovať zmeny v legislatíve, resp. v 
postupoch a  normách.



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
SSRĽZ

Je podľa Vás SSRĽZ 
implementovateľná v sektore, v 
ktorom pôsobíte? 

Na aké oblasti, v kontexte potrieb trhu práce, by 
sa mala aktualizácia SSRĽZ prioritne zamerať?

Reakcia na udalosti ako je napríklad pandémia 
kovid a teraz bezpečnostná situácia a blížiaca 
sa energetická kríza.
Pokrytie potrieb trhu práce - udržanie profesií  
a častí poľnohospodárskej výroby dôležitých 
pre potravinovú bezpečnosť a udržanie 
tradičného hospodárenia.

Aktualizácia SSRĽZ



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

Ktoré výstupy z projektu SRI ste využili v 
praxi?

Ako hodnotíte analytické a prognostické 
vstupy dodávateľa projektu?



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

Aký druh analýz, resp. dát by ste privítali 
v rámci činnosti sektorovej rady?

Pravidelnosť v aktualizácií rozlohy 
poľnohospodárskej pôdy a početnosti 
jednotlivých druhov a kategórií 
hospodárskych zvierat.
Uplatniteľnosť absolventov SŠ a VŠ v 
sektore.
Reálne vystupy potreby zamestnacov v  
sektore.
Uplatniteľnosť absolventov stredných a 
vysokých škôl - možnosti zvýšenia 
poľnohospodárskej výroby v SR.

Na akých konferenciách a podujatiach 
(národné/medzinárodné) ste mali 
príležitosť prezentovať činnosť a výsledky 
činnosti sektorovej rady?

Na miestnej úrovni v rámci konferencií 
na univerzite.
Rokovanie na MPRV SR, rokovanie 
orgánov samosprávnej organizácie.
V projekte Erasmus+.
V komoditnej rade.



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
Kde vidíte budúci potenciál využitia Národnej sústavy povolaní a činnosti
sektorových rád?

V definovaní a profilovaní nových profesií. 

V spružnení uznávania jednotlivých kvalifikácií.

V spojení možností zástupcov jednotlivých inštitúcií.

V čom by sa činnosť sektorovej rady mohla v budúcnosti zlepšiť? (fungovanie,
spôsob práce, sledované oblasti trhu práce a pod.)?

Väčší tlak na MPRV SR, MŠ SR.

Zlepšiť dostupnosť štatistických údajov pre členov SR.

V reálnom sledovaní potrieb trhu práce.



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

PROSÍM O VYPLNENIE 
HODNOTENIA FUNKČNOSTI 

A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY TU

termín: 5.10.2022

https://survey.alchemer.eu/s3/90468795/Hodnotenie-funk-nosti-sektorov-ch-r-d


POTENCIÁL FUNGOVANIA SEKTOROVEJ 
RADY V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ 

novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (Aliancia sektorových rád a sektorové rady)

júl 2022 - predbežné pripomienkové konanie k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti

august 2022 - riadne MPK

v predmetnej novele zákona sú rozšírené kompetencie ASR (tieto kompetencie sa objavujú aj v 
Národnej stratégii pre CŽV a poradenstvo), ASR je definovaná ako súčasť overovania kvalifikácií

stanovovanie priorít pre systém CŽV

ASR dostala kompetenciu aj pre realizáciu prognóz vývoja na trhu práce, uplatniteľnosť 
absolventov a spolu so SR dostala kompetenciu pre posudzovanie kvality obsahu vzdelávania (ZŠ, SŠ 
a VŠ) a vzdelávacích programov pre ďalšie vzdelávanie

ASR by už nemala fungovať ako projektový orgán (má byť záujmové združenie právnických osôb)

MPSVR SR má navrhnuté dva spôsoby pokračovania činností SR (na činnosti definované pre ASR a 
SR)

Pripraviť krátky projekt na rok 2023 z OP Ľudské zdroje

Práce na príprave nového 6 ročného projektu z OP Slovensko



VÝKAZNÍCTVO

všetky expertné práce na projekte nutné ukončiť najneskôr

do 30.11.2022.

posledný termín na vykazovanie činností je 5.12.2022.



Vyplniť „Rozsah využívania zručností“

HARMONOGRAM ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY NA ĎALŠIE OBDOBIE

Manuál nájdete TU

https://drive.google.com/file/d/1pz1yEUBoHKGLxbO396CUvVQbNfJLY3G2/view?usp=sharing


Spoločné rokovanie Riadiaceho výboru SRI, 
Aliancie sektorových rád, garantov a predsedov 

sektorových rád v Dolnom Kubíne

24. - 25. 11. 2022 

HARMONOGRAM ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY NA ĎALŠIE OBDOBIE



RÔZNE; DISKUSIA



ZÁVERY Z ROKOVANI



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Natália Cíbiková


