ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE CELULÓZO-PAPIERENSKÝ
A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL
Dátum rokovania:
Začiatok rokovania:

16. apríl 2021
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 celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
na svojom 7. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch zo 6. rokovania Sektorovej rady.
2. Aktuálny stav úloh v rámci aktivity „Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov“
a zadefinovanie ďalšieho postupu prác.
3. Aktuálny stav v téme „Sektorové inovácie“ v nadväznosti na garantované národné štandardy
zamestnania (ďalej len „NŠZ“) a aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.
4. Aktuálny stav v rámci aktivity „Tvorba a revízia NŠZ“ a plánovaný harmonogram na najbližšie
obdobie.
5. Postup prác v aktivite „Ranking poskytovateľ vzdelávania“.
6. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 16. apríla 2021.

II.
schvaľuje
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.
2. Návrh rozdelenia pracovných úloh aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
v zmysle projektových aktivít.
3. Závery zo 7. rokovania Sektorovej rady zo dňa 16. apríla 2021 s príslušnými úlohami pre členov
Sektorovej rady.
III.
ukladá
1. Spracovávať jednotlivé podkapitoly Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v súlade
s pripraveným metodickým manuálom, a to:
▪

Charakteristika odvetvia
Zodpovední: p. Soľavová, p. Podolcová
Termín: 23. apríl 2021

▪

PESTLE analýza odvetvia
Zodpovední: p. Blubla, CEL-PAP skupina
Termín: 30. apríl 2021

▪

SWOT analýza odvetvia
Zodpovední: p. Soľavová, p. Podolcová
Termín: 30. apríl 2021

▪

▪

▪

▪

Zoznam inovácií a určenie ovplyvnených zamestnaní
Zodpovední: p. Dvonka, p. Boháček, p. Šutý
Termín: 30. apríl 2021
Vplyv inovácií na NŠZ
Zodpovední: autori NŠZ
Termín: 10. máj 2021
Manažérske zhrnutie
Zodpovední: p. Hricov, p. Nováková
Termín: 10. máj 2021
Zoznam strategických dokumentov dôležitých pre sektor
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 10. máj 2021

2.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:
▪

za mesiac apríl revízia dvoch NŠZ: Technik dokončujúceho spracovania (knihár) a Pomocný
pracovník v polygrafickej výrobe
Zodpovední: Peter Blubla a Milan Lederleitner
Termín: 30. apríl 2021

▪

za mesiac máj revízia jedného NŠZ: Operátor zariadenia na výrobu papiera
Zodpovedný: Božena Richtrová
Termín: 31. máj 2021

▪

za mesiac jún revízia jedného NŠZ: Tlačiar, operátor tlače
Zodpovedný: Eva Sámelová
Termín: 30. jún 2021

▪

za mesiac júl revízia jedného NŠZ: Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
Zodpovedný: Ľubica Nováková
Termín: 31. júl 2021

3. Oboznámiť sa so zoznamom škôl v rámci aktivity „ranking poskytovateľov vzdelávania“, ktorý
tajomníčka zašle členom na vedomie
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 30. apríl 2021
4.

Oboznámiť sa s finálnym znením NŠZ Operátor zariadenia na výrobu celulózy a hlasovať vo
finálnom schvaľovaní formou dotazníku, ktorý zašle tajomníčka
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 19. apríl 2021

5.

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 siedmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční predbežne 15. októbra 2021

TREXIMA Bratislava spol. s r.o., Bratislava 16. apríl 2020

Ing. Juraj Dlhopolček
predseda Sektorovej rady pre celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel

