
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 2. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE LESNÉ HOSPODÁRSTVO A DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL  

 
 
Miesto rokovania:   Hotel Stupka, Horná Lehota – Tále 
Dátum rokovania:  11. november 2019 
 
Začiatok rokovania:  1400 hod.  
 
 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  
 na svojom 2. rokovaní pre činnosti SRI 

 
 

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

 
1.  Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z I. 

rokovania Sektorovej rady.   

2. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady (práca v Informačnom systéme SRI, 

nahrávanie dokumentov do systému, tvorba sektorovej stratégie, podpísanie pracovných 

výkazov a pod.). 

3. Stav činností Sektorovej rady v príprave Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

4. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane harmonogramu ďalších rokovaní. 

Stanovenie termínu tretieho rokovania. 

 
II. 

s c h v a ľ u j e 
 

1. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady. 

2. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 11. novembra 2019 s príslušnými úlohami 

pre členov Sektorovej rady. 

 
  



 
 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Členom Sektorovej rady vypracovať premisy strategického smerovania sektora s identifikáciou 

dopadu na ľudské zdroje pre 1. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

Následne tieto výstupy zaznamenať do vytvoreného formuláru v informačnom systéme SRI. 

  

Premisa I: Zvyšovanie významu prioritných funkcií lesa a ekosystémových služieb pre 

občiansku spoločnosť 

 (Zodpovedný: p. Viszlai; Termín: 21. november 2019) 

  

Premisa II: Prírode blízke obhospodarovanie lesov  

(Zodpovedný: p. Hančinský; Termín: 21. november 2019) 

  

Premisa III: Vytvorenie podmienok pre rozvoj zelenej ekonomiky a komplexného 

spracovania dreva  

(Zodpovedný: p. Dóczy; Termín: 21. november 2019) 

  

Premisa IV: Inovatívne využívanie drevnej suroviny na dosiahnutie maximálnej pridanej 

hodnoty a úžitku produktov  

(Zodpovedný: p. Zemaník; Termín: 21. november 2019) 

  

Premisa V: Intenzívnejšie využívanie informačných systémov, digitalizácie a moderných 

technológií  

(Zodpovedný: p. Patráš; Termín: 21. november 2019) 

  

2. Sumarizovať zoznam inovácii a poslať e-mailom tajomníčke, ktorá ich vloží do vytvoreného 

formuláru v informačnom systéme SRI.  

(Zodpovední: členovia Sektorovej rady; Termín: 25. november 2019)   

 

3. Identifikovať kľúčové a kritické činitele, ktoré vplývajú na vývoj sektora 

 (Zodpovední: členovia Sektorovej rady; Termín: 27. november 2019) 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

4. Členom Sektorovej rady pripomienkovať:  

(Zodpovední: členovia Sektorovej rady; Termín: 21.11. – 30.11.2019) 

v rámci I. cyklu stratégie:  

- poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním na ľudské zdroje  

- zoznam inovácií  

- základné premisy a dopady na ľudské zdroje  

  

V rámci II. cyklu stratégie:  

- vonkajšiu analýzu sektora  

- kľúčové a kritické činitele  

  

5. Členom Sektorovej rady hlasovať per rollam o schválení:  

(Zodpovední: členovia Sektorovej rady; Termín: 2. december 2019) 

 

- premís strategického smerovania sektora s dopadom na ľudské zdroje,  

- poslania sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním na ľudské zdroje 

  

6. Členom Sektorovej rady vložiť vypracované časti stratégie do informačného systému SRI 

príp. ich zaslať tajomníčke e-mailom 

 (Zodpovední: členovia Sektorovej rady; Termín: podľa príslušnej úlohy) 

  

7.  Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 

vykonanej práce vždy najneskôr do 5 dňa nasledujúceho mesiaca. 

 (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 tretieho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 19. februára 2020 

 

Poznámka:  

Novým členom Sektorovej rady boli odovzdané menovacie dekréty. 

 

 
Horná Lehota - Tále, 11. november 2019  

Ing. Igor Patráš 
predseda Sektorovej rady pre lesné  
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

 


