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Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady2



Odovzdanie menovacích dekrétov

▪ Paulína Pokorná - Asociácia priemyselných zväzov

Noví členovia Sektorovej rady:



Reprezentatívnosť Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
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Ústredný orgán štátnej správy

Úrad PSVR

Zamestnávatelia

Zamestnávateľské /profesijné združenia

Stredné školy

Vysoké školy

Orgán územnej samosprávy

Odborová organizácia

Vedecké inštitúcie

ŠIOV

SRI

Aktuálne má Sektorová rada pre elektrotechnika 23 členov (bez tajomníka) 



www.trexima.sk

3 Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia



Zoznam inovácií

Termín: 21. október 2019
Celkový počet inovácií v IS SRI: 13
Počet autorov: 6



Premisy strategického smerovania sektora

Termín: 21. október 2019
Celkový počet premís v IS SRI: 5
Počet autorov: 5

- Premisa I: Automatizácia, robotizácia, digitalizácia a optimalizácia. 
Zodpovedný: Ing. Marián Osúch ml.

- Premisa II: Dynamika zmien elektrotechnických postupov a produktov, tlak na zmenu zručností pracovnej sily v elektrotechnickom priemysle.
Zodpovedný: MBA Andrea Machajová

- Premisa III: Popularizácia elektrotechnických povolaní pre mladú generáciu s cieľom získania kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor.
Zodpovedný: Bc. Radovan Hatina

- Premisa IV: Prudký nárast smart prvkov prierezovo vo všetkých oblastiach života a priemyslu.
Zodpovedný: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

- Premisa V: Zvýšenie kapacít ľudských zdrojov pre plnenie záväzkov SR v rámci zavádzania alternatívnych pohonov.
Zodpovedný: RNDr. Adrián Krajňák, PhD.

Premisa I: Rozvoj pracovnej sily elektrotechnického priemyslu zabezpečujúcej prvky a služby automatizácie, robotizácie, digitalizácie a 
optimalizácie pre ďalšie odvetvia národného hospodárstva. 6 dopadov

10 dopadov

7 dopadov

6 dopadov

4 dopady

Počet dopadov: 33

Termín pripomienkovania premís: 21. až 31. október 2019
Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín zapracovania pripomienok:
14. november 2019
Zodpovední: garant, predsedníčka a tajomník
Sektorovej rady



Poslanie sektora

Termín: 31. október 2019
Zodpovední: zástupcovia ZEP SR

Termín pripomienkovania poslania: 14. november 2019
Zodpovední: členovia Sektorovej rady

Termín zapracovania pripomienok: 30. november 2019
Zodpovední: garant, predsedníčka a tajomník
Sektorovej rady
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4 Aktuálny stav v príprave Sektorovej stratégie 



CIEĽ NA DOSAH 

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

I. CYKLUS II. CYKLUS III. CYKLUS IV. CYKLUS V. CYKLUS

Poslanie sektora

Základné premisy

Dopady na sektor a ĽZ

Zoznam inovácií

Strategické dokumenty

Strategická analýza -
vonkajšia analýza

Kritické a kľúčové 
činitele

Oblasť strategického 
opatrenia

Strategické opatrenie

Aktivity na splnenie 
opatrenia

Zodpovednosť

Termín plnenia

Forma monitoringu 
aktivity

Monitorovanie plnenia

Odporúčania prípadnej 
korekcie stratégie,

prípadne tvorby kĺzavej 
stratégie

Sektorová 
stratégia 

rozvoja ĽZ



I. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Počet strán podkladu: 9



Hlasovanie per rollam - I. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

Spustenie hlasovania: 6. december 2019
Ukončenie hlasovania: 16. decembra 2019
Počet členov s hlasovacím právom: 22
Počet hlasujúcich: 20

18 členov súhlasilo



II. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

▪ Strategická analýza prostredia a jej vplyv na sústavupovolaní (vonkajšia analýza)- SWOT analýza
▪ Strategická analýza sektora (Vnútorná analýza) 
▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Počet dokumentov k SWOT analýze: 7
Silné stránky: 6
Slabé stránky: 8
Príležitosti: 13
Hrozby: 13

1. Výzva na návrh a pripomienky k SWOT analyze – 2. január 2020
2. Vytvorenie formulára na hlasovanie – 21. január 2020
3. Ukončenie výberu jednotlivých bodov SWOT analýzy – 26. január 2020

14 členov urobilo výber bodov SWOT analýzy



II. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

▪ Strategická analýza prostredia a jej vplyv na sústavupovolaní (vonkajšia analýza)- SWOT analýza

Počet dokumentov k SWOT analýze: 7
Silné stránky: 6
Slabé stránky: 8
Príležitosti: 13
Hrozby: 13
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Vznik Slovenskej batériovej aliancie ako priemyselného klastra podporujúceho budovanie komplexného
batériového reťazca na Slovensku.

Elektrotechnický priemysel má na Slovensku dlhoročnú tradíciu.

Slovenská republika má výhodnú geografickú polohu v rámci Európy s vysokým exportným potenciálom.

Elektrotechnický priemysel má potenciál výrazného rozvoja v súvislosti s iniciatívou inteligentného
priemyslu a Smart technológiami.

Prepojenie elektrotechnického priemyslu na väčšinu ďalších sektorov národného hospodárstva so
subdodávateľským prepojením výroby najmä na automobilový a strojársky priemysel.

Elektrotechnika v modernej spoločnosti zasahuje do všetkých oblastí ľudského života a priemyslu.

Silné stránky



II. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

▪ Strategická analýza prostredia a jej vplyv na sústavupovolaní (vonkajšia analýza)- SWOT analýza

Počet dokumentov k SWOT analýze: 7
Silné stránky: 6
Slabé stránky: 8
Príležitosti: 13
Hrozby: 13

0 2 4 6 8 10 12 14

Nevyhovujúci technický stav ciest a železničných tratí a nevybudovanosť diaľničnej siete.

Absencia finančnej podpory na propagáciu školy zo strany zriaďovateľa.

Nedostatočné zapájanie sa sektoru elektrotechniky do činností v oblasti tvorby technických noriem na
národnej aj medzinárodnej úrovni, hoci technická normalizácia je základom zvládnutia akčného plánu…

Nedostatočná informovanosť verejnosti o významne, potrebách a problémoch elektrotechnického priemyslu.

Dlhodobé podfinancovanie vysokého školstva a podpory vedy a výskumu zo strany štátu.

Nedostatočná kvantita a kvalita zamestnancov. Vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných a nízka mobilita
ľudských zdrojov.

Nevyhovujúci stav stredných odborných škôl (nedostatok kvalifikovaných učiteľov s odbornou znalosťou z
praxe, ohodnotenie učiteľov, materiálové vybavenie, zastaralá technika).

Nedostatočná prepojenosť potrieb trhu práce so vzdelávacím systémom. Výrazné rozdiely v používaných
technológiách priemyslu a technológiách používaných vo vzdelávaní v školách.

Slabé stránky



II. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

▪ Strategická analýza prostredia a jej vplyv na sústavupovolaní (vonkajšia analýza)- SWOT analýza

0 2 4 6 8 10 12 14

Vybudovanie výrobného závodu pre batériové technológie v blízkej budúcnosti.

Uplatniť sa na trhu batériových technológií, ako krajina s výrobným zázemím pre automobily.

Zlepšenie podmienok v superodpočte na výskum, vývoj a inovácie. Podpora rozvoja a realizácie aplikovaného
výskumu a vývoja.

Štátna podpora súkromného sektora podporujúceho vybavenosť technických škôl z dôvodu udržiavania
aktuálneho trendu technológií, ktoré sú k dispozícii pre štúdium.

Vytvoriť efektívny systém rekvalifikácií a mobility pre potreby priemyslu.

Zmapovať výrobný potenciál slovenských elektrotechnických firiem a podporovať ich zapojenie ako
subdodávateľov pre ostatnú priemyselnú výrobu (automobilovú, strojársku).

Aktívne pristúpiť k národným a európskym stratégiám v oblasti Priemyslu 4.0, Smart technológií, IT bezpečnosti
a Batériového ekosystému.

Nutnosť väčšej osvety v možnostiach získania a uplatnenia sa po absolvovaní technického vzdelávania, zvýšenie
množstva finančných prostriedkov technických škôl investovaných do reklamy a propagácie odborného…

Elektronizácia a informatizácia celej spoločnosť, čo podnieti aj rast elektrotechnického odvetvia.

Podporiť užšiu spoluprácu vzdelávacích inštitúcií s firmami, aby vzdelávací systém reagoval na zmeny na trhu
práce. Do duálneho vzdelávania zapojiť väčšie množstvo firiem vytvorením vhodných podmienok spolupráce.

Zlepšiť informovanosť širokej verejnosti o možnostiach štúdia elektrotechnických odborov a širokej
uplatniteľnosti absolventov. Popularizácia technického vzdelania.

Zvýšenie motivácie na nástup žiakov ZŠ na stredné odborné školy na technické odbory.

Aktívne prispieť k reforme odborného vzdelávania, resp. vzdelávania na úrovni ZŠ, SŠ a VŠ.

Príležitosti



II. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

▪ Strategická analýza prostredia a jej vplyv na sústavupovolaní (vonkajšia analýza)- SWOT analýza

0 2 4 6 8 10 12 14

Nedôvera ľudí v elektronizáciu spoločnosti.

So zhoršujúcou sa platobnou disciplínou odberateľov a iných subjektov ohrozenie životaschopnosti poctivých
podnikateľov.

Riziko vysokých preferencií štúdia na gymnáziách a súkromných školách z dôvodu vysokého záujmu o štúdium
humanitných predmetov.

Nedostatočné finančné prostriedky vyčlenené zriaďovateľom na propagáciu školy.

Veľký podiel zahraničných investorov a s tým súvisiaca hrozba presunu ich výroby do iných štátov.

Absencia podmienok pre širšie zavedenie a realizáciu aplikovaného výskumu.

Nesystematická a nekvalitná legislatíva zvyšujúca administratívne a finančné zaťaženie podnikateľských subjektov..

Nedostatočne vybudovaný európsky trh s batériami a s tým spojená závislosť na ázijských trhoch.

Vytláčanie kvalitných a overených výrobkov menej kvalitnými napodobeninami dovážanými z tretích krajín.

Zlyhanie transformácie odborného školstva a pretrvávajúci nevyhovujúci stav stredných odborných škôl.

Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre elektrotechnický priemysel.

Pretrvávajúci nízky záujem žiakov a rodičov a širokej verejnosti o štúdium elektrotechnických odborov, nízka kvalita a
kvantita zamestnancov.

Nezáujem o technické vybavenie škôl zo strany súkromných investorov.

Hrozby



Hlasovanie per rollam - II. cyklus tvorby Sektorovej stratégie

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

▪ Strategická analýza prostredia a jej vplyv na sústavupovolaní (vonkajšia analýza)- SWOT analýza

▪ Strategická analýza sektora (Vnútorná analýza) 
▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

1. Zaslaný Návrh Strategickej analýzy sektora (vnútorná analýza) – 2. január 2020
2. Pripomienkovanie členmi Sektorovej rady – 2. až 24. január 2020 
3. Hlasovanie per rollam – 24. január 2020
4. Vyhodnotenie hlasovania – 3. február 2020

Spustenie hlasovania: 24. január 2019
Ukončenie hlasovania: 31. január 2019
Počet členov s hlasovacím právom: 22
Počet hlasujúcich: 17



Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

▪ Strategická analýza prostredia a jej vplyv na sústavupovolaní (vonkajšia analýza)- SWOT analýza
▪ Strategická analýza sektora (Vnútorná analýza) 
▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov
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5 III. a IV. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov



METODIKA III. A IV. CYKLUS SEKTOROVEJ STRATÉGIE

1.  III. cyklus sa uvádza pod názvom Sektorový strategický zámer, ktorý sa bude formovať z Dopadov na ĽZ, definovaných v I. cykle.
2.  Každý dopad musí mať definovanú Oblasť strategického opatrenia, a to (možnosť výberu):

• Predškolské vzdelávanie
• Povinná školská dochádzka
• Výchovné a kariérové poradenstvo
• Stredoškolské vzdelávanie
• Nadstavbové štúdium
• Vysokoškolské vzdelávanie I. a II. stupňa
• Ďalšie vzdelávanie
• Rekvalifikácie 
• Námety na procesné a systémové zmeny (napr. zmena zákona).

3.  Každej Oblasti strategického opatrenia musí zodpovedať Strategické opatrenie. 
4.  K Dopadu na ľudské zdroje možno priradiť jedno alebo viac strategických opatrení.
5.  Ak sa zistí, že k danému dopadu, nie je možné zadefinovať konkrétne strategické opatrenie,  je možné tento dopad preformulovať, príp. odstrániť.
6.  Vo IV. cykle – Akčný plán stratégie sa uvedú Aktivity na splnenie opatrenia.
7.  V rámci Strategického opatrenia možno priradiť jednu alebo viac Aktivít na splnenie opatrenia (odporúča sa ich označiť poradovými číslami).
8.  Každá Aktivita musí mať určené:

• zodpovednosť za plnenie,
• termín plnenia aktivity, t. j. v akom horizonte by mala byť  aktivita splnená,
• formu monitoringu plnenia aktivity.  



SCHÉMA III. A IV. CYKLUS

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.

IV. cyklus

III.cyklus

I.cyklus

I.cyklus Premisa I.

dopad I.

I. strategické 
opatrenie

II. strategické 
opatrenie

Aktivita I

- Zodpovednosť

- Termín plnenia

- Forma monitoringu  

Aktivita II

- Zodpovednosť

- Termín plnenia

- Forma monitoringu 

Aktivita III

- Zodpovednosť

- Termín plnenia

- Forma monitoringu 

dopad II.



VYPRACOVANIE III. A IV. CYKLU K PREMISE 

Premisa: ZÝŠENIE KAPACÍT ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRE PLNENIE ZÁVÄZKOV SR V RÁMCI 
ZAVÁDZANIA ALTERNATÍVNYCH POHONOV.

Dopad na ľudské zdroje: Nevyhnutná rekvalifikácia pracovníkov autoservisov na oblasť 
elektrotechniky a informačných technológií z dôvodu zavádzania nových foriem pohonov.

Dopad na ľudské zdroje: Rozvoj alternatívnych zdrojov energie bude klásť väčší dôraz na nové
spôsoby jej prenosu, spracovania a uskladnenia (napr. efektívne využitie solárnej energie a jej
uskladňovanie do veľkých batériových úložísk). Tieto zmeny budú vyžadovať úplne nových
odborníkov.

Dopad na ľudské zdroje: Systém nabíjacích staníc bude vyžadovať veľké množstvo odborníkov
schopných inštalácie a servisu nabíjacieho systému, najmä na stredoškolskej úrovni. Predpokladá
sa masívny nárast nabíjacích staníc a s tým súvisiaci dopyt po odborníkoch v tejto oblasti. 

Dopad na ľudské zdroje: Zamerať sa na aplikovaný vývoj manažmentu batérií do elektromobilov
po ukončení ich životnosti a pripraviť odborníkov pre túto oblasť, ktorá môže priniesť ďalšie
príležitosti z hľadiska nových povolaní. 

Šablóna

šablóna III. a IV. cyklus.docx
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Revízia názvov NŠZ a previazanosť na SK ISCO-086



POSTUP PRI REVÍZII NŠZ – KARIET ZAMESTNANÍ

▪ Previazanosť názvov NŠZ a Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO – 08 

▪ Návrhy 24 sektorových rád – február 2020

▪ Návrhy zainteresovaných posudzovateľov (napr. ŠÚ SR, Ústredie PSVR, úrady PSVR, ministerstvá.....) – február 
2020

▪ Práca Realizačného tímu SRI a príprava návrhu revízie SK ISCO-08 – marec 2020

▪ Práca Hodnotiacej komisie – marec – jún 2020

▪ Príprava a finalizácia legislatívneho procesu – jún – december 2020

▪ Účinnosť vyhlášky ŠÚ SR – január 2021

Úloha: Posúdiť zmeny názvov v zozname garantovaných NŠZ Sektorovou radou.



AKO MENIŤ ZOZNAM NŠZ – KARIET ZAMESTNANÍ

▪ Dopĺňať nové zamestnania 
▪ Vyraďovať zamestnania 
▪ Zlučovať/rozdeľovať zamestnania
▪ Meniť názov zamestnania

Preferované termíny 

▪ Riadiaci pracovník (manažér)
▪ Špecialista
▪ Technik
▪ Odborný pracovník
▪ Majster
▪ Operátor
▪ Montážny pracovník
▪ Pomocný pracovník

Termíny NON GRATA:

▪ Referent
▪ Inžinier
▪ Samostatný radca, generálny štátny radca atď.
▪ Predák
▪ Robotník
▪ Zamestnanec



Zoznam NŠZ bez autora

p.č. SK ISCO-08 Názov NŠZ

SRI

Inštitúcia Autor

9 2151020 PLC programátor

24 7311005 Mechanik, opravár metrologických prístrojov

25 7412001 Elektromechanik (okrem banského)

Zoznam NŠZ

Garancia NŠZ.xlsx


Návrh na zmenu názvu NŠZ

p.č. SK ISCO-08 Názov NŠZ Návrh zmeny NŠZ

3 2151002 Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov Elektrokonštruktér

5 2151004 Elektroinžinier projektant Špecialista elektrotechnik projektant

7 2151006 Špecialista mechanických častí v elektrotechnike Inžinier - Elektromechanik

18 3114003 Skúšobný technik elektrotechnických zariadení Elektrotechnik testovania

19 3114004 Technik oznamovacích systémov Technik elektronických komunikačných systémov

26 7421001 Mechanik, opravár elektronických zariadení Elektronik

27 7421002 Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení Elektrotechnik

33 8212002 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení Operátor montáže a testovania

Zoznam NŠZ

formuláre výstupy členov/Hatina/Formulár na zmenu NŠZ_ Elektrokonštruktér.docx
formuláre výstupy členov/Gilian/Formulár na zmenu NŠZ_Gilian_1.docx
formuláre výstupy členov/Hatina/Formulár na zmenu NŠZ_ Inžinier - Elektromechanik.docx
formuláre výstupy členov/Machajová/1.Úprava  NŠZ.docx
formuláre výstupy členov/Gilian/Formulár na zmenu NŠZ_Gilian_4.docx
formuláre výstupy členov/Hatina/Formulár na zmenu NŠZ_Elektronik.docx
formuláre výstupy členov/Hatina/Formulár na zmenu NŠZ_Elektrotechnik.docx
formuláre výstupy členov/Machajová/2.Úprava  NŠZ.docx
Garancia NŠZ.xlsx


Návrh na doplnenie nového NŠZ

p.č. SK ISCO-08 Názov nového NŠZ Odôvodnenie

x 3119017 Revízny technik elektrických zariadení
Prierezové povolanie, teraz patrí aj do pôsobnosti
Sektorovej rady pre energetiku, plyn, elektrinu a chýba ako
povolanie v rámci SR

x 7413002 Montér elektrických inštalácií 
Prierezové povolanie v rámci Sektorovej rady pre
energetiku, plyn, elektrinu so zameraním na elektrické
inštalácie budov.

Zoznam NŠZ

formuláre výstupy členov/Vránsky/3.1. Formulár na doplnenie nového NŠZ.docx
formuláre výstupy členov/Vránsky/3.2. Formulár na doplnenie nového NŠZ.docx
Garancia NŠZ.xlsx
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Hlavné ciele na nadchádzajúce obdobie

OPTIMALIZOVAŤ I. CYKLUS 
▪ Dopĺňať zoznam inovácii v informačnom systéme SRI. 
▪ Dopĺňať a aktualizovať strategické dokumenty v informačnom systéme SRI. 
▪ Optimalizovať dopady na ľudské zdroje v jednotlivých sektorových premisách. Následne tieto výstupy zaznamenať do 

informačného systému SRI.
▪ Priebežne aktualizovať poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním na ľudské zdroje. 

OPTIMALIZOVAŤ II. CYKLUS 
▪ Optimalizovať vonkajšiu strategickú analýzu prostredia, z hľadiska vonkajších vplyvov pôsobiacich na sektor a ľudské

zdroje.

VYPRACOVAŤ III. A IV. CYKLUS SEKTOROVEJ STRATÉGIE ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV.

REVIDOVAŤ ZOZNAM NŠZ A DOPLNIŤ NÁVRHY NA ZMENU NAPR.: VYRADENIE, ZLÚČENIE, ZMENA GARANCIE, ZMENA NÁZVU.



Termín štvrtého rokovania Sektorovej rady

▪ 1. rokovanie: 26. jún 2019

▪ 2. rokovanie: 3. – 4. október 2019

▪ spoločné rokovanie ASR, RV SRI, garantov a predsedov sektorových rád 21.-22.10.2019

▪ 3. rokovanie: 6. február 2020 

▪ 4. rokovanie: máj 2020 (?)

▪ 5 - 6. v roku 2020 (september, december)

Stanovenie úloh a termínov

Závery z 3.rokovania.docx
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Návrh záverov z rokovania

Návrhy záverov z rokovania - banko.docx
Závery z 3.rokovania.docx
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Ďakujeme za pozornosť


