
 

 
 

 
 

 

ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA 

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

 

Spôsob rokovania:  online cez aplikáciu MS Teams 

 

Dátum rokovania:      18. február 2022 

 

Začiatok rokovania:   1000 hod. 

 

 

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

 na svojom 9. 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 8. rokovania Sektorovej rady. 

3. Aktivity súvisiace s implementáciou Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore 

sklo, keramika, minerálne látky a nekovové materiály v horizonte 2030 (ďalej len “SSRĽZ“). 

4. Postup prác v aktivite „Sektorové partnerstvá“. 

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

obdobie. 

6. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 18. februára 2022.  

 



 

 
 

 
 

 

II. 

s c h v a ľ u j e 

 

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

 

2. Zmenu názvov nasledovných NŠZ, a to: 

- Špecialista 3D tlače materiálov, 

- Technik 3D tlače materiálov.  

 

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

a odsúhlasené členmi Sektorovej rady. 

 

4. Závery z 9. rokovania Sektorovej rady zo dňa 18. februára 2022 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 

 

III. 

u k l a d á 

 

 

1. Zapracovať odsúhlasené pripomienky externých hodnotiteľov do SSRĽZ. 

Zodpovedá: tajomníčka Sektorovej rady  

Termín: 28. február 2022  

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

sektora v nadväznosti na ľudské zdroje. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

3. Oboznámiť sa a posúdiť návrh prehľadu sektorových partnerstiev a ich nadväznosť na 

sektorové opatrenia/aktivity s termínom realizácie v rokoch 2022 – 2023.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

Termín: 24. februára 2022 



 

 
 

 
 

 

4. Vypracovať prehľad sektorových opatrení s termínom realizácie v rokoch 2024 až 2030. Na 

základe podkladov zaslaných členmi Sektorovej rady vypracovať prehľad sektorových 

partnerstiev a ich nadväznosť na tieto sektorové opatrenia.   

Zodpovedá: tajomníčka Sektorovej rady  

Termín: marec 2022  

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

a revízie NŠZ. 

- za mesiac marec 2022 revízia jedného NŠZ: Ťahač skleného vlákna – P. Šimurka  

- za mesiac apríl 2022 revízia jedného NŠZ: Modelár vo výrobe keramiky, kameniny 

a porcelánu – R. Kľúčar 

- za mesiac máj 2022 revízia dvoch NŠZ: Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien 

a stavebných materiálov – J. Podstrelenec; Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov – 

Ľ. Gromoš.  

Zodpovední: priradení autori k jednotlivým NŠZ 

Termín: 31. máj 2022 

6. Vytvoriť pracovnú skupinu s cieľom riešenia problematiky učebných a študijných odborov, 

v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť.   

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

Termín: 28. február 2022  

7. V Informačnom systéme NSP/SRI vyplniť „Vplyv inovácií na odborné zručnosti“ podľa pokynov 

tajomníčky Sektorovej rady.   

Zodpovední: členovia Sektorovej rady  

Termín: 28. február 2022  

8. 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 Rona, a.s. so  strednými a vysokými  školami,  

prezentácií týkajúcich sa dotazníkových zisťovaní spoločnosti Trexima Bratislava 

zrealizovaných v roku 2021 a príklady dobrej praxe pri zavádzaní inovácií (U. S. Steel Košice).  

2. Predbežný termín desiateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 3. júna 2022, 

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

rady. 

 

V Bratislave, 18. február 2022                                      

 

 

 

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.         



 

 
 

 
 

 


