
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE LESNÉ HOSPODÁRSTVO  

A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL  
 
 

Dátum rokovania:  17. február 2022 
Začiatok rokovania: 1300 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 9. rokovaní pre činnosti NP SRI 

 
 

I. 
p r e r o k o v a l a 

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

a drevospracujúci priemysel  (ďalej len „Sektorová rada“). 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch z 8. rokovania Sektorovej rady. 

3. Vyhodnotenie aktuálnych prieskumov a projektov.  

4. Postup pri implementovaní opatrení a aktivít Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

(ďalej len „SSRĽZ“) a sektorové partnerstvá. 

5. Stav spracovania vplyvu inovácií na odborné zručnosti.   

6. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“). 

7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady zo 17. februára 2022 a harmonogram činnosti na 

ďalšie obdobie.  

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.  



 
 
 

 

 
 

 
 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.  

3. Závery z 9. rokovania Sektorovej rady zo dňa 17. februára 2022 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 

III. 
u k l a d á 

 

1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby  

• Stolár, výrobca drevených konštrukcií, 

• Technológ lesníckej výroby, 

• Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva, 

• Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve, 

• Technik pre správu lesného majetku, 

• Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

• Lesný technik – taxátor, 

• Technik operačného nasadenia lesnej techniky, 

• Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov, 

• Sokoliar – biologická ochrana majetku, 

• Operátor stroja na rezanie dreva, 

• Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva, 

• Montážny pracovník vo výrobe nábytku, 

• Špecialista ochrany lesa, 

• Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií. 

Zodpovední: V. Záborský, Š. Vozár, M. Kružliaková, I. Viszlai, D. Hančinský, P. Laššák, M. Piliarkin,  

P. Zemaník, M. Ďurovič, I. Patráš 

Termín: 31. marec 2022 

  



 
 
 

 

 
 

 
 

2. Pripomienkovať a schvaľovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby a pokynov tajomníčky. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

Termín: priebežne podľa pokynov 

3. Pravidelne dopĺňať zoznam inovácií a strategických dokumentov pre sektor lesného 

hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

4. Upraviť znenie sektorových opatrení a aktivít SSRĽZ s nejasne určenými subjektami.  

Zodpovední: pracovná skupina pre SSRĽZ, tajomníčka Sektorovej rady 

Termín: 2. marec 2022 

 

5. Určiť v IS SRI vplyvy inovácií na odborné zručnosti podľa svojich odborných kompetencií. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 28. február 2022 

 

6. Identifikovať príklady dobrej praxe pre napĺňanie sektorových opatrení a aktivít formou 

sektorových partnerstiev.  

Zodpovední: pracovná skupina pre SSRĽZ, tajomníčka Sektorovej rady  

Termín: 2. marec 2022 

 

7. Identifikovať ŠO a UO so zdravotnými obmedzeniami pre uchádzačov, študentov 

a absolventov, ktorý sa uchádzajú o zamestnanie na danej pracovnej pozícii. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 31. marec 2022 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

8. 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 desiateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční predbežne v termíne 10. júna 
2022. Preferovaná je osobná účasť.  

 

 

V Bratislave, 17. február 2022   

 

Ing. Igor Patráš  
predseda Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel 
 

 
 
 
 
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.      


