ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE ELEKTROTECHNIKU
Dátum rokovania:

22. apríl 2021 (štvrtok)

Začiatok rokovania:

09:00 hod.

Koniec rokovania:

10:30 hod.

Z dôvodu situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa konalo
rokovanie Sektorovej rady formou online konferencie prostredníctvom
aplikácie MS Teams.
Sektorová rada pre elektrotechniku na svojom 7. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala
1.

Inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová
rada“).

2.

Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 6. rokovania
Sektorovej rady.

3.

Aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika v horizonte
2030.

4.

Tvorbu inovačnej databázy a jej prepojenie na štruktúru národných štandardov zamestnaní.

5.

Postup prác v rámci rankingu poskytovateľov vzdelávania.

6.

Tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní.

7.

Harmonogram a postup práce Sektorovej rady na ďalšie obdobie.

8.

Návrh záverov z rokovania Sektorovej rady z 22. apríla 2021

II.
schvaľuje
1.

Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.

2.

Závery z rokovania Sektorovej rady zo dňa 22. apríla 2021 s príslušnými úlohami pre členov
Sektorovej rady.
III.
ukladá

1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie:
• za mesiac apríl 2021 revíziu NŠZ:
o Špecialista elektrokonštruktér
o Mechatronik
Zodpovední: Bc. Radovan Hatina, doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
Termín: 30. apríl 2021
• za mesiac máj 2021 revíziu NŠZ:
o Špecialista elektrotechnik projektant
Zodpovední: Ing. Vladimír Vránsky, Ing. František Gilian
Termín: 31. máj 2021
• za mesiac jún 2021 revíziu NŠZ:
o Špecialista elektronických zariadení
Zodpovedný: doc. Ing. Peter Braciník, PhD.
Termín: 30. jún 2021
• za mesiac júl 2021 revíziu NŠZ:
o Špecialista elektromechanik
o Prevádzkový technik elektroúdržby
Zodpovední: Bc. Radovan Hatina, Ing. Vladimír Vránsky, Ing. František Gilian
Termín: 31. júl 2021

2. Priradiť autorstvo k revidovaným NŠZ:
• za mesiac august 2021 revízia NŠZ:
o Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
o Technik merania káblových trás
Zodpovedná: JUDr. Simona Prílesanová
Termín: 26. júl 2021
3.

Sumarizovať strategické dokumenty (národné a medzinárodné), ktoré pojednávajú o vývoji
sektora v nadväznosti na ľudské zdroje.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

4.

Kontrola a doplnenie zoznamu inovácií z oblasti elektrotechniky a ich vplyvov na ľudské zdroje.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne

5. Vypracovať podkapitolu 1.1 Charakteristika a poslanie sektora v rámci aktualizácie Sektorovej
stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika v horizonte 2030 (ďalej len „SSRĽZ“).
Zodpovední: členovia pracovnej skupiny na aktualizáciu SSRĽZ
Termín: 30. apríl 2021
6. Vypracovať podkapitolu 1.2 Strategická analýza sektora v rámci aktualizácie SSRĽZ.
Zodpovední: členovia pracovnej skupiny na aktualizáciu SSRĽZ
Termín: 7. máj 2021

7. Vypracovať podkapitolu 1.3 Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom
na ľudské zdroje a podkapitolu 1.4 Manažérske zhrnutie v rámci aktualizácie SSRĽZ.
Zodpovední: členovia pracovnej skupiny na aktualizáciu SSRĽZ
Termín: 20. máj 2021

8. Oboznámiť sa so zoznamom škôl v rámci aktivity „ranking poskytovateľov vzdelávania“, ktorý
tajomník zašle členom na vedomie.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: 30. apríl 2021
IV.
berie na vedomie
1. Termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 5. októbra 2021.

V Bratislave, 22. apríl 2021

JUDr. Simona Prílesanová
predsedníčka Sektorovej rady pre elektrotechniku

