
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A 

TELEKOMUNIKÁCIE 
 

 
 
Dátum rokovania:  18. október 2021  
 
Začiatok rokovania:   1300 hod.  
 
Spôsob rokovania:   online aplikácia CISCO WEBEX   

 
 
 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie  
na svojom 8. rokovaní pre činnosti  SRI 

 
 

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

 
 

1. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených 

v Záveroch zo siedmeho rokovania, 

2. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady 

3. Informácie zo Sektora: 

 Úspech Súkromnej strednej odbornej školy, Poprad v medzinárodnom hodnotení, 

 Ranking poskytovateľov vzdelávania, 

 Správu zo 7. výročnej konferencie Business service centier, 

 Odovzdanie ďakovných diplomov v mene Sektorovej rady firmám, ktoré prispeli vydaniu 

publikácie Internet vecí, učebnica nielen pre stredné školy 

 Kybernetická bezpečnosť v kontexte kompetencií 

 Desatoro znižovania medzery v zručnostiach (tzv. skills gap) v súkromnom a verejnom 

sektore SR 



 
 
 

 

 
 

 
 

4. Informáciu o stave aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

v horizonte 2030  

5. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní 

6. Návrh na zmenu názvu sektorovej rady 

7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 18. októbra 2021. 

 
II. 

s c h v a ľ u j e 
 

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

2. Harmonogram tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní v garancii Sektorovej rady 

do mája 2022. 

3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 18. októbra 2021 s príslušnými úlohami 

pre členov Sektorovej rady. 

 
III. 

u k l a d á 
 

 

1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby. 

- za mesiac november 2021 revízia jedného a tvorba jedného NŠZ  

 

 Zodpovední: Andrej Šaling, Juraj Galba 

    Termín: 30. november 2021 

 

- za mesiac december 2021 revízia jedného NŠZ. 

 Zodpovední: Gabriel Galgóci 

    Termín: 31. december 2021 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

- za mesiac január 2021 revízia jedného a tvorba jedného NŠZ. 

  Zodpovední: Andrej Šaling, Juraj Galba 

    Termín: 31. január 2021 

 

 

2. Pravidelne dopĺňať zoznam inovácií a strategických dokumentov pre sektor informačné 

technológie a telekomunikácie. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

 

3. Zaslať pripomienky k dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v 

horizonte 2030 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 29. októbra 2021 

 

4. Aktualizovať Sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov. 

Zodpovedný: pracovná skupina na aktualizáciu Sektorovej stratégie 

Termín: do 15. november 2021 

 

 

5. 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. Predbežný termín deviateho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v januári/februári 
2021 (presný termín a forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  

 
 
V Bratislave, 18. októbra 2021 
 
           
 

                               
 

     Doc. Ing. František JAKAB, PhD., v.r. 
     predseda 

     Sektorovej rady pre  
     informačné technológie a telekomunikácie 

 
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.         


