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ZÁVERY Z 10. ROKOVANIA 
Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 

 

Miesto rokovania:  Spojená škola I. Krasku, Púchov 

Dátum rokovania: 2. júna 2022 

Začiatok rokovania: 1300 hod. 

 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály  

 na svojom 10. rokovaní pre činnosti SRI 

 

I. 

p r e r o k o v a l a 

 

1. Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky 

a nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“). 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch z 9. rokovania Sektorovej rady. 

3. Implementáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“ – prezentácie 

na Hospodárskej a sociálnej rade Slovenskej republiky, Štátnom pedagogickom ústave, 

Metodicko-pedagogickom centre, Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. 

4. Aktuálny stav v rámci aktivity – Tvorba a revízia Národných štandardov zamestnaní (ďalej len 

„NŠZ“) a plánovaný harmonogram na najbližšie obdobie. 

5. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 

6. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady. 

7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 2. júna 2022.  

 



 

2 
 

II. 

s c h v a ľ u j e 

 

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

2. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou odprezentované 

a odsúhlasené členmi Sektorovej rady. 

 

3. Závery z 10. rokovania Sektorovej rady zo dňa 2. júna 2022 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

 

III. 

u k l a d á 

 

1. Členom Sektorovej rady priebežne doplniť do NŠZ sektorové inovácie s príslušnými odbornými 

vedomosťami a odbornými zručnosťami podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady a vyjadriť 

stanovisko (schváliť/neschváliť) k takto doplneným NŠZ.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

2. Priebežne spracovávať priradené NŠZ podľa harmonogramu tvorby NŠZ. 

- Špecialista 3D tlače –  Zoltán Lenčéš, 

- Technik prípravy plastických hmôt na 3D tlač keramických materiálov – Zoltán Lenčéš, 

- Laborant prípravy suroviny – Michal Karnik. 

Zodpovední: priradení autori k jednotlivým NŠZ 

Termín: 30. júl 2022 

3. V Informačnom systéme NSP/SRI vyplniť „Rozsah využívania zručností“ podľa pokynov 

tajomníčky Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

4. Členom Sektorovej rady zoznámiť sa s výstupmi Rankingu poskytovateľov vzdelávania a 

upresniť tajomníčke filtračné kritériá relevantné pre Sektorovú radu.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15. jún 2022 
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5. Sumarizovať strategické dokumenty (národné a medzinárodné), ktoré pojednávajú o vývoji 

sektora v nadväznosti na ľudské zdroje. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

6. Členom Sektorovej rady zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou 

činnosti Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 15. jún 2022 

7. Viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce vždy 

najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania poznámky, kde expert 

detailne zapíše realizované práce.  

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. Informácie z prezentácií, a to:  

o Modernizácia a inovácie PPC Čab, a. s., 

o Nábor žiakov na hutnícke a technické povolania, 

o Stredoškolské odborné vzdelávanie v skupine odborov 27 Technická chémia silikátov, 

o Podpora zamestnávateľov, pomoc Ukrajine, 

o Spolupráca s priemyselnými partnermi, 

o www.istp.sk 

2. Predbežný termín jedenásteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční x. septembra 

2022, miesto a spôsob rokovania upresní v dostatočnom predstihu garant a predseda 

Sektorovej rady. 

V Púchove, 2. júna 2022                                   

Ing. Ján Podstrelenec 
predseda Sektorovej rady pre sklo, keramiku, 

minerálne výrobky a nekovové materiály 
 

 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.         

http://www.istp.sk/

