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BUDÚCNOSŤ  
JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY SEKTOROVEJ RADY JUDR. SIMONY 
PRÍLESANOVEJ – ZVÄZ ELEKTROTECHNICKÉHO PRIEMYSLU SR
Žijeme v dobe rozmachu inovácií, nových riešení, digitalizácie a automatizácie. Aj sektor elektro-
techniky je ovplyvnený prudkým nástupom nových technológií, tlakom na efektivitu a schopnosť 
konkurovať. Firmy však nie sú tvorené len strojmi a technológiami, ale aj ľuďmi. Dynamické zmeny 
preto neobchádzajú ani oblasť vzdelávania a trh práce. Vznikajú nové povolania, menia sa požia-
davky na vedomosti a zručnosti, ale aj prístupy na ich získavanie. Reagujeme na trendy Priemyslu 
4.0 a zároveň sa už pomaly zamýšľame nad tým, čo príde po ňom. Sektorová rada pre elektrotech-
niku, jej členovia a partneri spoločne pracujú na efektívnej a zodpovednej adaptácii na zmeny a na 
identifikácii štandardov súčasných i budúcich povolaní. Všetky naše aktivity sú dôležitou súčasťou 
realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Sloven-
skej republike v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN
> Tvorba a aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika 

v horizonte 2030
> Identifikácia inovácií, nových výrobných procesov, nových a zdokonalených výrobkov a trendov 

v sektore
> Tvorba sektorových analýz a prognóz vývoja trhu práce
> Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
> Vytváranie aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi, vysokými a strednými školami, odbo-

rovými organizáciami, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, vedeckými inštitúciami
> Propagácia sektora a zvýšenie povedomia o práci v sektore
> Návrh postupu na hodnotenie najlepších poskytovateľov vzdelávania 

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY  
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE

> Blockchain
> Internet vecí
> Kybernetická bezpečnosť
> Efektívnejší manažment batérií
> Nové technológie výroby
> Robotizácia
> Rozšírená realita
> Smart zariadenia a technológie
> Umelá inteligencia
> Superpočítače
> Kvantové počítače

ÚLOHA ELEKTROTECHNIKY V DOBE PANDÉMIE 
KORONAVÍRUSU

Elektrotechnický priemysel v súčasnosti predstavuje na Slovensku jedného z najväčších zamest-
návateľov v spracovateľskom priemysle a významného tvorcu pridanej hodnoty v priemyselnej vý-
robe. Význam elektrotechniky a závislosť na technológiách sa v dobe pandémie výrazne prehĺbil 
presunom procesov do online priestoru, ktorý by bez neustáleho pokroku elektrotechniky nezvlá-
dol obrovské množstvo užívateľov. Elektronizácia a informatizácia celej spoločnosti sa teda stala 
nutnými krokmi k zachovaniu našej ekonomiky počas šírenia vírusu, a zároveň ukázali, ako podob-
né situácie zvládnuť aj v budúcnosti.

ELEKTROTECHNIKA NA SLOVENSKU

Elektrotechnika patrí k jednému z najvýznamnejších segmentov priemyselnej výroby na Slovensku. 
Vzhľadom na jej medzisektorový charakter, ako aj vzhľadom na neodvratné trendy digitalizácie, 
automatizácie či internetu vecí, sa do budúcnosti očakáva jej stále intenzívnejšie prepojenie so 
segmentom automobilovej výroby, ale i strojárstva, hutníctva, chémie, stavebníctva či poľnohos-
podárstva. Elektrotechnika taktiež prispeje k rozvoju novej mobility či segmentu veľkokapacitných 
batérií. Vďaka modernizácii výroby sa očakáva, že elektrotechnika na Slovensku bude naďalej seg-
mentom s viac ako 50 000 zamestnancami, významným expertným odvetvím a jedným z pilierov 
konkurencieschopnosti SR. 

> Asociácia priemyselných zväzov
> Zväz elektrotechnického priemyslu SR
> Ministerstvo hospodárstva SR
> Trnavský samosprávny kraj
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny KN
> Odborový zväz KOVO
> Slovenský elektrotechnický zväz – Komora 

elektrotechnikov Slovenska
> SOŠ Informačných technológií, Bratislava
> FEIT, Žilinská univerzita v Žiline
> FEI, Slovenská technická univerzita v BA

> All For Job s.r.o.
> Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
> ELECTRIK INVEST, s.r.o.
> MARPEX, s.r.o.
> OSRAM, a.s.
> TESLA Liptovský Hrádok, a.s.
> Neways Slovakia, a.s. Division Cable  

& Cabinet Assembly
> Štátny inštitút odborného vzdelávania
> Zväz automobilového priemyslu SR

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE
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