
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 3. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE ELEKTROTECHNIKU 

 
 

 

Miesto rokovania:   Kongres hotel GALA, Hronsecká cesta 1, 
 976 31 Hronsek 
 
Dátum rokovania:  6. február 2020 (štvrtok) 
 
Začiatok rokovania:   10:30 hod. (registrácia účastníkov od 10:00, prestávka 12:00 – 12:15) 

 
Koniec rokovania:   14:30 hod. (vrátane spoločného obeda) 
 
 

Sektorová rada pre elektrotechniku na svojom 3. 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 pre elektrotechniku (ďalej len 

„Sektorová rada“). 
 

2. Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 2. rokovania 
Sektorovej rady.   

 
3. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady (práca v Informačnom systéme SRI, 

nahrávanie dokumentov do systému, tvorba sektorovej stratégie, podpísanie pracovných výkazov 
a pod.). 

 
4. Stav činností Sektorovej rady v príprave Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

 
5. Schválenie zmien v zozname Národných štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“ ) garantovaných 

Sektorovou radou.  
 

6. Návrh na presun NŠZ Špecialista požiarnej ochrany z pôsobnosti  Sektorovej rady 
pre administratívu, ekonomiku a manažment do Sektorovej rady pre stavebníctvo. 

 
7. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane harmonogramu ďalších rokovaní. 

Stanovenie termínu štvrtého rokovania. 
 

8. Metodické usmernenie k III. a IV. cyklu Sektorovej stratégie. 



 
 

 

 
 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
 

1. Doplnené inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady. 

2. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady. 

3. Úpravu názvu 7 NŠZ garantovaných Sektorovou radou pre elektrotechniku. 

SK ISCO-08 Pôvodný názov NŠZ Nový názov NŠZ 

2151002  Špecialista konštruktér elektrotechnických zariadení a systémov   Špecialista elektrokonštruktér 

2151004  Elektroinžinier projektant  Špecialista elektrotechnik projektant  

2151006  Špecialista mechanických častí v elektrotechnike  Špecialista elektromechanik  

3114004  Technik oznamovacích systémov  Technik elektronických komunikačných systémov  

7421001  Mechanik, opravár elektronických zariadení  Elektronik 

7421002  Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení  Elektrotechnik 

8212002  Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení  Operátor elektronických zariadení 

 

4. Zlúčenie dvoch NŠZ - Mechanik oznamovacích zariadení a Mechanik zabezpečovacích a 

oznamovacích zariadení do spoločného NŠZ - Mechanik signalizačných a komunikačných 

systémov.   

5. Zlúčenie dvoch NŠZ - Technik oznamovacích zariadení a Technik zabezpečovacích a oznamovacích 

zariadení do spoločného NŠZ - Technik signalizačných a komunikačných systémov. 

6. Podanie návrhu o presun dvoch NŠZ – Revízny technik elektrických zariadení a Elektromontér 

elektroenergetického zabezpečenia (s následnou zmenou názvu Montér elektrických inštalácií) 

z pôsobnosti Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu do Sektorovej rady pre 

elektrotechniku.  

7. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady. 

8. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 6. februára 2020 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 

formuláre%20výstupy%20členov/Hatina/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_%20Elektrokonštruktér.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_1.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_1.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_1.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_1.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_1.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_1.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Hatina/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_%20Inžinier%20-%20Elektromechanik.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Hatina/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_%20Inžinier%20-%20Elektromechanik.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_4.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_4.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_4.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_4.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_4.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Gilian/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Gilian_4.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Hatina/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Elektronik.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Hatina/Formulár%20na%20zmenu%20NŠZ_Elektrotechnik.docx
formuláre%20výstupy%20členov/Machajová/2.Úprava%20%20NŠZ.docx


 
 

 

 
 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
 
1. Tajomníkovi vytvoriť a rozoslať členom Sektorovej rady dotazník o výbere premís pre spracovanie 

III. a IV. cyklu. 
 

Zodpovední: tajomník Sektorovej rady 
Termín: 10. február 2020 

 
2. Členom Sektorovej rady vybrať si pracovnú skupinu na základe dotazníka o výbere premís pre 

spracovanie III. a IV. cyklu. 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 12. február 2020 

 
3. Členom Sektorovej rady identifikovať Kritické a kľúčové činitele vychádzajúce z potreby vytvorenia 

efektívnej štruktúry sústavy povolaní na zabezpečenie konkurenčnej schopnosti príslušného 
sektora. Ako usmernenie k identifikácii kritických a kľúčových činiteľov slúži Metodický manuál na 
vypracovanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov (str. 10, Identifikácia kritických a 
kľúčových činiteľov). 
 
Podklady k identifikácii Kritických a kľúčových činiteľov: 

▪ Základné premisy strategického smerovania sektora s dopadom na ľudské zdroje, 
▪ SWOT analýza prostredia a jej vplyv na sústavu povolaní, 
▪ Vnútorná analýza sektora. 

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 14. február 2020 
 
 
4. Posúdiť zoznam garantovaných NŠZ a spracovať návrhy na zmeny, napr. vyradenie, zmenu názvu, 

zlúčenie, zmenu garancie NŠZ.  

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 14. február 2020 

 
5. Členom Sektorovej rady vypracovať III. a IV. cyklus sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

a zaslať výstupy tajomníkovi. Na základe výstupov z III. a IV. cyklu optimalizovať doteraz uvedené 

premisy a dopady na ľudské zdroje k jednotlivým premisám strategického smerovania sektora 

a zaznamenať ich  v informačnom systéme SRI.  

 



 
 

 

 
 

 
 

III. a IV. cyklus k Premise I: Rozvoj pracovnej sily elektrotechnického priemyslu zabezpečujúcej 
prvky a služby automatizácie, robotizácie, digitalizácie a optimalizácie pre ďalšie odvetvia 
národného hospodárstva. 

 
Zodpovedný: Ing. Marián Osúch ml. (vedúci pracovnej skupiny) 

Termín: 2. marec 2020 
 

III. a IV. cyklus k Premise II: Dynamika zmien elektrotechnických postupov a produktov, tlak na 
zmenu zručností pracovnej sily v elektrotechnickom priemysle.  

 
Zodpovedný: Andrea Machajová, MBA (vedúca pracovnej skupiny) 

Termín: 2. marec 2020 
 

 
III. a IV. cyklus k Premise III: Popularizácia elektrotechnických povolaní pre mladú generáciu s 
cieľom získania kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor.  

 
Zodpovedný: Bc. Radovan Hatina (vedúci pracovnej skupiny) 

Termín: 6. marec 2020 
 

 
III. a IV. cyklus k Premise IV: Prudký nárast smart prvkov prierezovo vo všetkých oblastiach života 
a priemyslu. 

 
Zodpovedný: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (vedúci pracovnej skupiny) 

Termín: 2. marec 2020 
 

III. a IV. cyklus k Premise V: Zvýšenie kapacít ľudských zdrojov pre plnenie záväzkov SR v rámci 
zavádzania alternatívnych pohonov.  
 

Zodpovedný: RNDr. Adrián Krajňák, PhD. (vedúci pracovnej skupiny) 
Termín: 2. marec 2020 

 
6. Posúdiť návrhy III. a IV. cyklu stratégie rozvoja ľudských zdrojov od členov Sektorovej rady a zaslať 

finálnu verziu Realizačnému tímu SRI. 
 

Zodpovední: predsedníčka  Sektorovej rady 
garant Sektorovej rady 

Termín: 13. marec 2020 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
7. Členom Sektorovej rady optimalizovať I. CYKLUS:  

▪ Dopĺňať zoznam inovácii v informačnom systéme SRI.  
▪ Dopĺňať a aktualizovať strategické dokumenty v informačnom systéme SRI.   
▪ Priebežne aktualizovať poslanie sektora v horizonte do roku 2030 s osobitým zameraním 

na ľudské zdroje. 
 

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: priebežne 
 
 

8. Členom Sektorovej rady viesť v informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. 
 

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. Termín štvrtého rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 18. jún 2020. 
 
 
Poznámka:  
Členom Sektorovej rady bol odovzdaný podklad - Metodické usmernenie k III. a IV. cyklu tvorby 
Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 
Novým členom Sektorovej rady boli odovzdané menovacie dekréty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hronseku, 6. február 2020  

 

 

  

          JUDr. Simona Prílesanová 

predsedníčka Sektorovej rady pre elektrotechniku 


