
 

 
 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA  

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

 

Miesto rokovania:  KNAUF INSULATION, s.r.o., Železničný rad 24, 968 14 Nová 
Baňa/online cez aplikáciu MS Teams 

 

Dátum rokovania:      21. september 2021 

 

Začiatok rokovania:   1030 hod. 
 
 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály  
 na svojom 8. 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 zo 7. rokovania Sektorovej rady. 

3. Aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore sklo, keramika, minerálne 

látky a nekovové materiály v horizonte 2030 (ďalej len SSRĽZ). 

4. Inovácie vo väzbe na SSRĽZ a tvorbu/revíziu Národných štandardov zamestnaní (ďalej len 

„NŠZ“). 

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. Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

9. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 21. septembra 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: 
✓ Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, 
✓ Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov. 

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

a odsúhlasené členmi Sektorovej rady. 

 

4. Závery z 8. rokovania Sektorovej rady zo dňa 21. septembra 2021 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 

 
III. 

u k l a d á 
 
 

 
1. Sumarizovať strategické dokumenty (národné a medzinárodné), ktoré pojednávajú o vývoji 

sektora v nadväznosti na ľudské zdroje. 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

 

3. Priebežne spracovávať/revidovať priradené NŠZ podľa priloženého harmonogramu tvorby 

a revízie NŠZ. 

 
Zodpovední: priradení autori k jednotlivým NŠZ 

Termín: priebežne podľa pokynov tajomníka 
 

4. Oboznámiť sa a posúdiť výsledky „rankingu poskytovateľov vzdelávania“ za stredné a vysoké 

školy, vrátane formulácie pripomienok a námetov na úpravy.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
Termín: 29. október 2021  

 

5. Navrhnutie spôsobu zverejnenia výsledkov „rankingu poskytovateľov vzdelávania“ na web 

stránke sri.sk. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  
Termín: 29. október 2021  

 



 

 
 

 
 

6. Členom Sektorovej rady 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 prezentácie v oblasti spolupráce U. S. Steel Košice verzus stredné a vysoké školy. 

2. Predbežný termín deviateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 27. januára 2021, 

miesto a spôsob rokovania upresní v dostatočnom predstihu garant a predsedníčka Sektorovej 

rady. 

 
 

V Novej Bani, 21. september 2021                                      
 
 
 
 

Ing. Miroslava Hujová, PhD. 
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.         
 


