
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY ZO 9. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE CELULÓZO-PAPIERENSKÝ  

A POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL  
 
 

Dátum rokovania:  3. 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 celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  
 na svojom 9. rokovaní pre činnosti SRI 

 
 

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

 
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre celulózo-papierenský 

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

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

Záveroch zo 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 z 3. februára 2022. 

 
 

  



 
 
 

 

 
 

 
 

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 3. 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 

▪ Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby  

▪ Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe  

▪ Technológ v celulózo-papierenskej výrobe 

▪ Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe 

 

Zodpovední: Ľubica Nováková, Božena Richtrová, Roman Šíp, Alena Podolcová, 

Vladimír Dvonka 

Termín: 28. február 2022 

 

2. Členom Sektorovej rady pripomienkovať a schvaľovať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby a 

pokynov tajomníčky. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

Termín: priebežne podľa pokynov 

 

3. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov. 

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: 28. február 2022 

 

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

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 28. február 2022 

 

6. Určiť rozsah využívania odborných zručností vo zverejnených a rozpracovaných NŠZ v IS SRI. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

 

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

sektorových partnerstiev.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 18. február 2022 

 

8. Vypracovať prehľad sektorových opatrení a aktivít s termínom realizácie v rokoch 2022 a 2023. Na 

základe podkladov zaslaných členmi Sektorovej rady vypracovať prehľad potencionálnych 

sektorových partnerstiev a ich nadväznosť na tieto sektorové opatrenia.  

Zodpovední: tajomníčka Sektorovej rady 

Termín: 25. február 2022 

 

9. 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 desiateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční predbežne 16. júna 2022. 
 
 
TREXIMA Bratislava spol. s r.o., Bratislava 3. február 2022 

Ing. Juraj Dlhopolček  
predseda Sektorovej rady pre celulózo-papierenský 

 a polygrafický priemysel  


