
 
 

 
 

 
 

 
P O Z V Á N K A 

 

na desiate rokovanie 
 

Sektorovej rady pre elektrotechniku 
 
 

Miesto rokovania:  Asociácia priemyselných zväzov a dopravy 

  Westend Plazza 

  Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava 

 

Dátum rokovania:  8. jún 2022 (streda) 
 
Začiatok rokovania:   13:00 hod.  
 
 
PROGRAM ROKOVANIA:  
 

I. Otvorenie rokovania sektorovej rady 
Privítanie účastníkov 
Mgr. Andrej Lasz – garant sektorovej rady 
JUDr. Simona Prílesanová – predsedníčka sektorovej rady 
PaedDr. Lucia Lednárová – Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád 
 

II. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie sektorovej rady 
Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 

 
III.  Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia 
 Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 

 

IV. Implementácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika 
PaedDr. Lucia Lednárová – Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád 
Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 
 

V. Kam sa podeli zamestnanci – prezentácia APZD 
 Mgr. Andrej Lasz – garant sektorovej rady 
 

VI. Trendy v mikroelektronike – prezentácia člena sektorovej rady 
Ing. Lukáš Hatala – člen sektorovej rady 



 
 

 
 

 
 

 
 

VII. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady, diskusia o problematike 
Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 
členovia sektorovej rady 

VIII. Ranking poskytovateľov vzdelávania 
Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 
 

IX. Prezentácia činnosti sektorovej rady – témy tlačovej besedy, diskusia 
Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 
členovia sektorovej rady 
 

X. Tvorba a revízia NŠZ, inovácie v IS NSP/SRI 
 Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 
 

XI. Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie 
Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady 
 

XII. Diskusia 
 

XIII. Závery z rokovania sektorovej rady 
 
Predpokladaný čas ukončenia rokovania sektorovej rady je o 16:30 hod. 

 
 
Teším sa na Vašu účasť. 
 
 
S pozdravom  
 
 
 

   
 
                   Simona Prílesanová 

predsedníčka Sektorovej rady pre elektrotechniku     
 
 
 

Vybavuje: Ing. Michal Kitta – tajomník sektorovej rady  
  
Prosíme o potvrdenie účasti, prípadne neúčasti na rokovaní sektorovej rady na 
adresu kitta@trexima.sk, alebo na tel. číslo: 0948 590 886  

mailto:kitta@trexima.sk

