
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI 

PRIEMYSEL  
 
 

Dátum rokovania:  29. apríl 2021 
Začiatok rokovania: 1000 hod.  

 
Miesto konania:   Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa realizovalo 

rokovanie Sektorovej rady formou online konferencie 
prostredníctvom aplikácie MS Teams 

 
 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  
 na svojom 7. rokovaní pre činnosti SRI 

 
I. 

p r e r o k o v a l a 
 

1. Zmeny v personálnom zložení Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel (ďalej len „Sektorová rada“) a jej pracovných skupín.  

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch zo 6. rokovania Sektorovej rady. 

3. Aktuálny návrh aktualizovanej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

a zadefinovanie ďalšieho postupu prác. 

4. Aktuálny stav v téme „Sektorové inovácie“ v nadväznosti na garantované národné štandardy 

zamestnania (ďalej len „NŠZ“) a aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

5. Aktuálny stav v rámci aktivity „Tvorba a revízia NŠZ“ a plánovaný harmonogram na najbližšie 

obdobie. 

6. Postup prác v aktivite „Ranking poskytovateľ vzdelávania“ a návrhy pracovných skupín pre 

hodnotenie poskytovateľov vzdelávania. 

7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 29. apríla 2021. 

 
 

  



 
 
 

 

 
 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Závery zo 7. rokovania Sektorovej rady zo dňa 29. apríla 2021 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

 
III. 

u k l a d á 
 

1. Pripomienkovať predložený návrh aktualizovanej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských 
zdrojov – prvá kapitola  
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
                                  Termín: 14. máj 2021 

 
2. Pripomienkovať predložený návrh aktualizovanej verzie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov – druhá kapitola  
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
                                  Termín: 31. máj 2021 

 
3. Pripomienkovať predložený návrh rankingu poskytovateľov vzdelávania pre sekcie lesného 

hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu 
   Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

                                          Termín: 31. máj 2021 
 

4. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:  
 

▪ za mesiac máj revízia troch NŠZ: Stolár, výrobca nábytku, Pomocný pracovník 
v poľovníctve, Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku 

 
Zodpovední: Pavel Laššák, Dávid Hančinský, Ivan Klement  

Termín: 31.  máj 2021 
 

▪ za mesiac jún revízia štyroch NŠZ: Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický 
rozvoj v lesníctve, Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva, Špecialista pre ťažbu dreva 
v lesníctve, Riadiaci pracovník (manažér) pri prvotnom spracovaní dreva  
 

Zodpovedný: Miroslav Skladaný, Vladimír Záborský, Peter Zemaník, Miroslav Ďurovič 
Termín: 30. jún 2021 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

▪ za mesiac júl revízia troch NŠZ: Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve, Operátor 
pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva, Operátor stroja na 
manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva 

 
Zodpovedný: Igor Viszlai, Štefan Vozár, Miroslav Piliarkin 

Termín: 31. júl 2021 
 
 

5. Oboznámiť sa s finálnym znením NŠZ: Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva 
a hlasovať o jeho schválení; pripomienkovať NŠZ Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku 
a Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva  
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 3. máj 2021 

 
6. 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. 

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

 
 

1. Termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční predbežne  v termíne 23. septembra 
2021 o 10:00 (ak to situácia dovolí, preferovaná forma je prezenčná a rokovanie dvojdňové). 

 
TREXIMA Bratislava spol. s r.o., Bratislava 29. apríl 2021 

 

 

 

 

Ing. Igor Patráš  
predseda Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel 


