
 
 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 9. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO 

 
 

Dátum rokovania:  27. január 2022 (štvrtok) 
 
Začiatok rokovania:   1000 hod.  
 
Spôsob rokovania:   online prostredníctvom aplikácie MS Teams   
 

 
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo  

(ďalej len „ Sektorová rada“) 
na svojom 9. 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 8. rokovania. 

3. Aktuálne témy v rámci Zväzu strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky prezentované 

členom Sektorovej rady.  

4. Štrukturálne zmeny na trhu práce – dotazníkový prieskum APZD. 

5. Strategický materiál PRÁCA 4.0 - analytický a prognostický podklad k očakávanému vývoju 

zamestnanosti do roku 2030+ 

6. Aktualizáciu „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore v horizonte 2030“ a sektorové 

partnerstvá.  

7. Vplyv inovácií na odborné zručnosti. 

8. Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní. 

9. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

10. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 27. januára 2022. 

  



 
 

 
 

 
 

II. 

s c h v a ľ u j e 

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

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

a odsúhlasené členmi Sektorovej rady. 

3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 27. januára 2022 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 február 2022 revízia dvoch NŠZ:  

SK ISCO-
08 

Názov NŠZ 
REVÍZIA 

/ 
TVORBA 

SRI Autor NŠZ 
SRI člen 
pracovnej 
skupiny 

2144001 
Strojársky špecialista vo výskume a 
vývoji 

REVÍZIA Katarína Grandová x 

3119025 Technik STK REVÍZIA Matej Kováč  x 

 Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny podľa horeuvedenej tabuľky 
    Termín: 28. február 2022 

 
- za mesiac marec 2022 revízia dvoch NŠZ: 

SK ISCO-
08 

Názov NŠZ 
REVÍZIA 

/ 
TVORBA 

SRI Autor NŠZ 
SRI člen 
pracovnej 
skupiny 

2144003 
Strojársky špecialista konštruktér, 
projektant 

REVÍZIA Lenka Hmireková Vladimír Kollár 

  
Vedúci karosárskej a lakovníckej 
dielne 

REVÍZIA Matej Kováč   

 Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny podľa horeuvedenej tabuľky 
    Termín: 31. marec 2022 

- za mesiac apríl 2022 revízia dvoch NŠZ: 

SK ISCO-
08 

Názov NŠZ 
REVÍZIA 

/ 
TVORBA 

SRI Autor NŠZ 
SRI člen 
pracovnej 
skupiny 



 
 

 
 

 
 

7224002 Brúsič nástrojov REVÍZIA Zuzana Hanusková   

7232001 
Mechanik a opravár leteckých 
motorov a zariadení 

REVÍZIA     

 Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny podľa horeuvedenej tabuľky 
    Termín: 30. apríl 2022 

 
- za mesiac máj 2022 revízia dvoch NŠZ: 

SK ISCO-
08 

Názov NŠZ 
REVÍZIA 

/ 
TVORBA 

SRI Autor NŠZ 
SRI člen 
pracovnej 
skupiny 

2163004 Priemyselný dizajnér produktov REVÍZIA   

3115007 Strojársky laborant REVÍZIA Jozef Kvoriak  

 Zodpovední: autori a členovia pracovnej skupiny podľa horeuvedenej tabuľky 
    Termín: 15. máj 2022 

 

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  

3 Strojársky laborant REVÍZIA Jozef Kvoriak 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15.02.2022 

 

3. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať do IS NSP/SRI zoznam strategických dokumentov pre 
sektor  automobilový priemysel a strojárstvo. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 

 

4. Vytvoriť pracovnú skupinu na úpravu vybraných sektorových opatrení (bez jednoznačne určených 
zodpovedných subjektov) a ich následná úprava.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady, vytvorená pracovná skupina 
Termín: vytvorenie pracovnej skupiny – 31. január 2022 

Termín: úprava dotknutých opatrení – 15. február 2022 

5. Identifikovať existujúce sektorové partnerstvá s cieľom podpory implementácie a napĺňania 
sektorových opatrení uvedených v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady, tajomníčka Sektorovej rady 
Termín: 30. január 2022 



 
 

 
 

 
 

6. Tajomníčke sektorovej rady vypracovať prehľad sektorových opatrení s termínom realizácie 

v rokoch 2022 a 2023. Na základe podkladov zaslaných členmi Sektorovej rady vypracovať prehľad 

sektorových partnerstiev a ich nadväznosť na tieto sektorové opatrenia.  

Zodpovedná: tajomníčka Sektorovej rady 

Termín: 30. január 2022 

 

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

tajomníčky Sektorovej rady.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 6. február 2022 

 

8. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme NSP/SRI 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 desiateho rokovania Sektorovej rady bol stanovený na  26-27. mája 2022 

o 10.00 hod. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  

 

V Bratislave, 27. januára 2022 

 

 

                                                                                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.         


