
 
 
 

 

 
 

 
 

 P O Z V Á N K A 
 

na piate rokovanie 
 

Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 

Rokovanie Sektorovej rady bude realizované 
online formou,  

z dôvodu flexibility a opatrení prijímaných v súvislosti s vírusom Covid 19.  
 

Spôsob rokovania:   online aplikácia MS Teams* 
  
Dátum rokovania:  22. september 2020  
 
Začiatok rokovania:   o 9:30 hod. (predpokladaný koniec 11:30 hod.) 
 
 
PROGRAM ROKOVANIA 
 

I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady 
Privítanie účastníkov 
Emil Macho - garant Sektorovej rady 
Jozef Artim  - predseda Sektorovej rady 
Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 
  

II. Priority Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora 
poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu do roku 2024 
Zástupca MPRV SR 
Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 

 
III. Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby 

podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0 
PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová - manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov 
 

IV. Výber kľúčových sektorových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR do pripravovanej 
Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0. 
PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová - manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

V. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektovej rady       
Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 

 
VI. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia 

Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 
 

VII. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní a revízia zoznamu   
 garantovaných NŠZ 
Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 
 

VIII. Revízia zoznamu inovácií v sektore poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu  
Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 

 riadená diskusia  
 
IX. Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore poľnohospodárstva, veterinárstva a 

rybolovu   
Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 
riadená diskusia  

 
X. DISKUSIA 

 
XI. ZÁVERY Z 5. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY 

Jana Melicherová– tajomníčka Sektorovej rady 
  

Teším sa na Vašu účasť. 
 
S pozdravom               

 
                  Ing. Jozef Artim Csc. v.r 
             predseda Sektorovej rady pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

     
 
 
vybavuje: Jana Melicherová 
 
Prosím o potvrdenie účasti, prípadne nahlásenie neúčasti na rokovaní Sektorovej rady do 18.9.2020 
na adresu melicherova@trexima.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 948 343 552. 
 
* všetkým členom bude zaslaný mail z aplikácie MS Teams s linkom na pripojenie sa k rokovaniu. Na 
plnohodnotné rokovanie je potrebné disponovať s počítačom s internetovým pripojením a mikrofónom. 
Kamera nie je podmienkou. 


