
 
 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 8. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO 

 
 

Dátum rokovania:  14. október 2021 (štvrtok) 
 
Začiatok rokovania:   1030 hod.  
 
Spôsob rokovania:   online aplikácia MS Teams   

 

 
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo  

(ďalej len „ Sektorová rada“) 
na svojom 8. 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. 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch 

zo 7. rokovania. 

3. Plán Obnovy a udržateľnú dopravu prezentované členom Sektorovej rady. 

4. Aktualizáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v 

horizonte 2030“ (ďalej “SSRĽZ”) – postup prác, kľúčové témy, nasledujúce kroky, námety a 

pripomienky. 

5. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní  (ďalej “NŠZ”). 

6. Inovácie vo väzbe na revíziu a tvorbu NŠZ. 

7. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 

8. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

9. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady zo 14. októbra 2021. 

II. 

s c h v a ľ u j e 

1. Aktualizovaný harmonogram vypracovania tvorby a revízie NŠZ. 



 
 

 
 

 
 

2. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníčkou odprezentované a odsúhlasené 

členmi Sektorovej rady. 

3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 14. 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 NŠZ:  

- za mesiac október 2021 revízia troch NŠZ a tvorba jedného NŠZ 

- Manažér predaja motorových vozidiel (vedúci predaja) 

- Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov 

- Strojársky špecialista v oblasti kvality 

- Programátor priemyselných robotov 

 Zodpovední: Matej Kováč, Martin Holub, Zuzana Hanusková, Lenka Hmireková 

    Termín: 31. október 2021 

 

- za mesiac november 2021 revízia troch NŠZ  

- Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) 

- Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe 

- Zváračský špecialista 

  Zodpovední: Matej Kováč, Daniela Schweizer, Beáta Machová 

    Termín: 30. november 2021 

 

- za mesiac december 2021 revízia troch a tvorba jedného NŠZ  

- Nástrojár 

- Strojársky špecialista v oblasti údržby 

- Strojársky technológ 

- Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení 

 Zodpovední: Martin Holub, Zuzana Hanusková, Vladimír Kollár, Andrej Lukačovič 

    Termín: 31. december 2021 

 

2. Členom Sektorovej rady prihlásiť sa k autorstvu národných štandardov zamestnaní bez určeného 

autora.  

P.č. Názov NŠZ  Autor 

1 Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení REVÍZIA  

2 Priemyselný dizajnér produktov REVÍZIA  



 
 

 
 

 
 

P.č. Názov NŠZ  Autor 

3 Strojársky laborant REVÍZIA  

4 Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení TVORBA  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15.11.2021 

 

3. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov pre sektor 

automobilového priemyslu a strojárstva. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

 

4. Oboznámiť sa s aktuálnou verziou SSRĽZ (kapitola 1. a 2.) a spripomienkovať tento dokument podľa 

pokynov tajomníčky Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: október - november 2021 

 

5. Do SSRĽZ zapracovať pripomienky členov Sektorovej rady, metodického tímu a externých 

posudzovateľov. 

Zodpovední: predsedníčka Sektorovej rady, tajomníčka Sektorovej rady, jednotliví autori 

Termín: 15. november 2021 

 

6. V informačnom systéme vyplniť „ Dopady inovácií na odborné zručnosti“ v rámci kategórií inovácií 

podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 31. október 2021 

 

7. V informačnom systéme vyplniť „Rozsah využívania zručností v NŠZ pri všetkých zverejnených NŠZ 

podľa pokynov tajomníčky Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne podľa zverejňovania NŠZ 

 

8. Oboznámiť sa, posúdiť a pripomienkovať výstup v rámci aktivity „Ranking poskytovateľov 

vzdelávania“, ktorý tajomníčka zašle členom Sektorovej rady. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 31. október 2021 

 

  



 
 

 
 

 
 

9. 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. Predbežný termín deviateho rokovania Sektorovej rady bol stanovený na  27. januára 2022 o 10.00 

hod. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  

 

V Bratislave, 14. októbra 2021 

 

 

                                                                                Daniela Schweizer 
       predsedníčka Sektorovej rady pre  

automobilový priemysel a strojárstvo 
 

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.         


