SEKTOROVÁ RADA
pre remeslá a osobné služby
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ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE

BUDÚCNOSŤ

JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH
PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY
ROBERTA SCHMIDTA (SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA)
Remeslo má zlaté dno – to je téza, ktorú rozvíja Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.
Poslaním sektora musia byť aktívne rozvíjané remeslá, aby mohli kvalitne uspokojovať potreby
zákazníkov zo všetkých odborov: stavebníctva, strojárstva, potravinárstva, osobných služieb ako
i tradičných remesiel. Je potrebné, aby legislatíva vytvorila vhodné podmienky pre tých, ktorí
svoje činnosti vykonávajú v zmysle Živnostenského zákona, pretože práve živnostníci sú jedným
z pilierov dobrého fungovania ekonomiky štátu. Budúcnosť je v kvalifikovaných remeselníkoch
a pre úspešnosť živnostníkov je kľúčovou vysoká manuálna zručnosť, talent, kreativita, originalita, konkurencieschopnosť a vedomosť o nových technologických poznatkoch. Sektorová rada
pre remeslá a služby je jednou zo sektorových rád, ktoré realizujú Národný projekt Sektorovo
riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN
> Identifikácia inovácií, technologických zmien, nových alebo zdokonalených výrobkov a služieb
v sektore
> Tvorba a aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 a s výhľadom do 2050
> Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0
> Sektorové analýzy a prognózy vývoja na trhu práce
> Iniciácia a podpora vytvárania aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi, strednými a vysokými školami
> Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
> Ranking poskytovateľov vzdelávania

> Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR
> Republiková únia zamestnávateľov
> Slovenská živnostenská komora
> Slovenský živnostenský zväz
> Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
> Štátny inštitút odborného vzdelávania
> Bratislavský samosprávny kraj
> Fakulta biotechnológie a potravinárstva,
SPU v Nitre
> SOŠ gastronómie a hotelových služieb, BA
> SOŠ stavebná, Nitra
> SOŠ potravinárska v Nitre
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SOŠ obchodu a služieb, Trnava
SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto
SOŠ Považská Bystrica
SSOŠ GoS, Trnava
Slovenská komora súkromnej bezpečnosti
Slovenská podologická spoločnosť
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Cech kachliarov
Cech podlahárov Slovenska
Cech predajcov a autoservisov
Cech strechárov Slovenska
Cech zváračských odborníkov
Pro Cosmetics s.r.o.
Prvá zváračská, a.s.

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE
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3D tlač
Alternatívne spôsoby výroby energie
Alternatívne zdroje energie
Propagácia a osveta o tradičných
remeslách
> Rozšírená inteligencia, rozšírená realita
> Automatizácia procesov
> Biodegradovateľné plasty
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Internet vecí (IoT), Priemyselný internet
Umelá inteligencia
Strojové učenie
Kybernetická bezpečnosť
Robotizácia
Digitalizácia, softverizácia
Dátová analytika (Big Data)
Biometrika

PANDÉMIA A JEJ VPLYV NA SEKTOR
V roku 2020 zasiahol koronavírus snáď všetky odvetvia. V rámci sektora remesiel a osobných
služieb prišlo najmä k zníženiu objemu poskytovaných osobných služieb (kaderníctva, pedikúry
a pod.), ale aj remeselných služieb, ktoré sa vykonávajú v interiéroch. Remeselné činnosti boli zaskočené tiež nepriamym vplyvom pandémie, a to v súvislosti so znižovaním výdavkov osôb, ktoré
ostali bez príjmu a potom šetriacim režimom hlavnej kúpnej sily. Stále však patrí toto odvetvie
medzi menej postihnuté, čomu napomáha individuálny prístup jedincov (ručná výroba, remeselné práce, práca v exteriéri), či zazmluvnené výkony poskytovaných služieb, ktoré je naďalej
potrebné vykonávať (strážne služby, čistiace práce, preklady, umelecké činnosti a pod.).

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE SEKTOR
Po prvej vlne pandémie sa začali otriasať jednotlivé sektory. Okrem počítania škôd stála pred nimi
neľahká úloha – pripraviť sa na potenciálnu druhú vlnu a čo najviac zamedziť ďalším stratám na
finančných a ľudských zdrojoch. Vďaka vedeckým výskumom a znalostiam boli niektoré opatrenia
prehodnotené a za presne stanovených postupov bolo možné vykonávať väčšinu osobných, či remeselných služieb aj počas druhej vlny pandémie. Určitý technologický a inovatívny posun zaznamenal
skoro každý. V rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR, bola
venovaná veľká pozornosť identifikácii inovačných a technologických zmien, ktoré predstavujú veľký
potenciál a prísľub efektívnej práce. Ostáva veriť, že tieto inovácie nebudeme donútení využívať kvôli
ďalším vlnám pandémie, ale pre vlastný záujem o inovácie, vzdelávanie a napredovanie.

www.sustavapovolani.sk
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