
 
 
 

 

 
 

 
 

P O Z V Á N K A 
 

na ôsme rokovanie 
 

Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo  
(ďalej len „Sektorová rada“) 

 
z dôvodu aktuálnej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 bude  

rokovanie Sektorovej rady zabezpečené online formou 
 

Spôsob rokovania:   online cez aplikáciu MS Teams 
 
Dátum rokovania:  14. október 2021 (štvrtok) 
 
Začiatok rokovania:   o 10:30 hod.  
 

PROGRAM ROKOVANIA 
 

I. Otvorenie rokovania Sektorovej rady 
Privítanie účastníkov 
Andrej Lasz  – garant Sektorovej rady 
Daniela Schweizer – predsedníčka Sektorovej rady 
Alena Minns – projektová manažérka SRI 
Lucia Lednárová - Dítětová - manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, tajomníčka Aliancie 
sektorových rád 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
II. Informácie o zmenách a návrhoch na zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení 

Sektorovej rady 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
III. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch zo 7. 

rokovania 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
 

IV. Plán Obnovy – Udržateľná doprava – vstup člena Sektorovej rady 
Adrián Krajňák –  Ministerstvo hospodárstva SR 

 
  



 
 
 

 

 
 

 
 

V. Aktualizácia „Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore  v horizonte 2030“ (ďalej 
“SSRĽZ”) – postup prác, kľúčové témy, nasledujúce kroky, námety a pripomienky 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
VI. Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní  (ďalej “NŠZ”) 

Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
 

VII. Inovácie vo väzbe na revíziu a tvorbu NŠZ 
Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
VIII. Ranking poskytovateľov vzdelávania 

Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
IX. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie 

Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 

 
X. Rôzne; Diskusia  

(uhlíková stopa, udržateľný rozvoj a pod.) 
          

XI. Závery z rokovania Sektorovej rady 
 

 
Predpokladaný čas ukončenia online rokovania Sektorovej rady je o 13:00 hod 

 
 

Teším sa na Vašu účasť. 
 

 
        Daniela Schweizer 
       predsedníčka Sektorovej rady 
            pre automobilový priemysel a strojárstvo 

     
 
Vybavuje: Natália Cíbiková – tajomníčka Sektorovej rady 
 
Prosíme o potvrdenie účasti, prípadne neúčasti na rokovaní Sektorovej rady na adresu 

cibikova@trexima.sk alebo na tel. číslo: 0948 388 837. 

* tajomníčka pošle všetkým členom mail z aplikácie MS Teams, v ktorom bude link na pripojenie sa 

k rokovaniu. Na plnohodnotné rokovanie je potrebné mať dispozícii počítač s internetovým pripojením 

(zistiť či Váš prehliadač podporuje aplikáciu MS Teams) a mikrofón. Kamera nie je podmienkou. 
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