
 

 
 

 
 

 
 

ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA  

Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 
 
 

 

Spôsob rokovania:     online aplikácia MS Teams   
 

Dátum rokovania:      23. apríl 2021 

 

Začiatok rokovania:   1000 hod. 
 
 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály  
 na svojom 7. 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 sklo, keramiku, 

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

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch zo 6. rokovania Sektorovej rady. 

3. Postup prác v rámci aktivity „Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov“ 

a zadefinovanie ďalšieho postupu prác. 

4. Aktuálny stav v téme „Sektorové inovácie“ v nadväznosti na garantované národné štandardy 

zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

5. Aktuálny stav v rámci aktivity „Tvorba a revízia NŠZ“ a plánovaný harmonogram na najbližšie 

obdobie. 

6. Predložené NŠZ na schválenie členmi Sektorovej rady. 

7. Postup prác v aktivite „Ranking poskytovateľ vzdelávania“. 

8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 23. apríla 2021. 

 
 

  



 

 
 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
 

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

2. Predložené NŠZ, a to: 
✓ Dispečer vo výrobe stavebných materiálov 
✓ Brusič skla 
✓ Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 
✓ Špecialista technológ v sklárskej výrobe 
✓ Formár vo výrobe skla 
✓ Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov 

 
 

3. Závery zo 7. rokovania Sektorovej rady zo dňa 23. apríla 2021 s príslušnými úlohami pre členov 

Sektorovej rady. 

 
III. 

u k l a d á 
 
 

1. Vypracovať podkapitolu 1.1 Charakteristika odvetvia v zmysle pokynov od tajomníčky za 
jednotlivé odvetvia/oblasti: 

- sklo a minerálne látky: Š. Škultéty/P. Šimurka 
- keramika: M. Ďurák 
- žiaruvzdorné materiály: Ľ. Gromoš 
- stavebné materiály: M. Kárnik 
 

  Zodpovední: vyššie uvedení 
    Termín: do 28. apríla 2021 

 
 
 

2. Sumarizovať strategické dokumenty (národné a medzinárodné), ktoré pojednávajú o vývoji 
sektora v nadväznosti na ľudské zdroje. 

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 
 
 

3. Aktualizovať SWOT analýzu ako súčasť kapitoly 1.2 Sektorovej stratégie. 

 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny na Aktualizáciu SSRĽZ 

Termín: do 28. apríla 2021 

 



 

 
 

 
 

4. Vypracovať PESTLE analýzu ako súčasť kapitoly 1.2 Sektorovej stratégie. 

 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny na Aktualizáciu SSRĽZ 

Termín: do 28. apríla 2021 

 

5. Sfinalizovať zoznam inovácií z oblasti skla, keramiky, minerálnych látok a nekovových 

materiálov, vrátane krátkej charakteristiky. 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny na Aktualizáciu SSRĽZ 

Termín: do 28. apríla 2021 

 
      

6. Spárovať garantované NŠZ s inováciami a určiť dopad v zmysle odborných vedomostí 

a odborných zručností.  

Zodpovední: P. Šimurka, D. Králiková, Ľ. Gromoš, M. Ďurák, M. Kárnik, J. Podstrelenec, R. Kľučár 
Termín: do 30. apríla 2021 

 
7. Participovať na aktivitách na aktualizácii SSRĽZ. 

 
Zodpovední: priradení autori k jednotlivým NŠZ 

Termín: priebežne podľa pokynov tajomníka 
 

8. Participovať na aktivitách súvisiacich s Rankingom poskytovateľov vzdelávania. 

 
Zodpovední: P. Šimurka, D. Králiková, Ľ. Gromoš, M. Ďurák, M. Kárnik 

Termín: priebežne podľa pokynov tajomníka 
 

9. Spracovávať/revidovať priradené NŠZ podľa harmonogramu NŠZ. 

 
Zodpovední: priradení autori k jednotlivým NŠZ 

Termín: priebežne podľa pokynov tajomníka 
 

  
IV. 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
 

1. Vymenovanie novej predsedníčky Sektorovej rady Ing. Miroslavy Hujovej s účinnosťou od 

1.5.2021. 

 

2. Predbežný termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v mesiaci 8. október 

2021, miesto a spôsob rokovania upresní v dostatočnom predstihu garant a predsedníčka 

Sektorovej rady. 



 

 
 

 
 

 
 

V Bratislave, 23. apríla 2021                                      
 
 

Ing. Anna Krupičková 
predsedníčka 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.         
 


