ZÁVERY ZO 4. ROKOVANIA SEKTOROVEJ RADY PRE POTRAVINÁRSTVO
Miesto rokovania:

Online aplikácia Microsoft Teams

Dátum rokovania:

27. máj 2020 (streda)

Začiatok rokovania:

1300 hod.

Sektorová rada pre potravinárstvo na svojom 4. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch
zo 3. rokovania.
2. Výsledky činnosti Sektorovej rady na tvorbe všetkých cyklov Sektorovej stratégie rozvoja ľudských
zdrojov.
3. Znenie finálnej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.
4. Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR k pripravovanej stratégii PRÁCA 4.0.
5. Harmonogram tvorby a revízie NŠZ.
6. Štruktúru NŠZ a s tým súvisiace zmeny v Informačnom systéme SRI.
7. Harmonogram a postup prác Sektorovej rady na ďalšie obdobie.
II.
schvaľuje
1.

Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.

2.

Znenie finálnej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

3.

Harmonogram tvorby a revízie NŠZ.

4.

Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 27. mája 2020 (prostredníctvom aplikácie MS
Teams) s príslušnými úlohami pre členov Sektorovej rady.

III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:
▪ za mesiac jún revízia jedného NŠZ
Zodpovedný: vyplývajúci z Harmonogramu revízie NŠZ
Termín: 30. jún 2020
▪ za mesiac júl revízia dvoch NŠZ
Zodpovední: vyplývajúci z Harmonogramu tvorby a revízie NŠZ
Termín: 31. júl 2020
▪ za mesiac august revízia jedného NŠZ a tvorba jedného NŠZ
Zodpovední: vyplývajúci z Harmonogramu revízie NŠZ
Termín: 31. august 2020
▪ za mesiac september revízia dvoch NŠZ a tvorba jedného NŠZ
Zodpovední: vyplývajúci z Harmonogramu revízie NŠZ
Termín: 30. september 2020

2.

Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, pričom je nevyhnutné uvádzať
špecifikáciu vykonaných prác v poznámke.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca
IV.
berie na vedomie

1. Termín piateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2020.
2. Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený
audiozáznam pre interné účely členov Sektorovej rady. Členovia obdržia tento záznam
prostredníctvom webového odkazu a budú ho môcť využiť len na svoje účely spojené s členstvom
v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, konkrétne článku 6, bodu 1 naďalej platí, že
rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebudú členovia šíriť medzi
osoby z externého prostredia.

V Bratislave, 27. mája 2020

JUDr. Jana Venhartová
Predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo

