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Momentálne sa pozeráme na omnoho rýchlejšiu zmenu technológií s potrebnou sprievodnou 
zmenou zručností, ako kedykoľvek predtým. Automobilový a strojársky priemysel potrebuje 
tzv. „revolúciu zručností“. Sme svedkami trendu rastúceho dopytu po digitálnych, kognitívnych  
a technických zručnostiach v oblasti environmentálnych technológií. V dôsledku toho je nutné 
zadefinovať nové povolania, ktoré prináša Industry 4.0. Práve o to sa v súčasnosti snaží Sektorová 
rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, ktorá je radená medzi kľúčových aktérov realizá-
cie Národného projektu 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 vý-

hľadom do 2050
> Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamest-

nanosti Práca 4.0
> Sektorové analýzy a prognózy vývoja na trhu práce
> Iniciácia a podpora vytvárania aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi, strednými a vyso-

kými školami
> Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
> Ranking poskytovateľov vzdelávania

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY  
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE
> Engineering tomorrow 
> 3D tlač 
> Autonómne riadenie 
> Konektivita 
> Zdielané služby mobility 
> Indukčné nabíjanie elektromobilov 
> Kyberochrana v automotive 
> Rozšírená realita v navigáciách

PANDÉMIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU ZASTAVILA VÝROBU 
ÁUT NA CELOM SVETE
Zatvorenie výrobných hál sa podpísalo pod fakt, že nielen na Slovensku, ale aj v samotnej Európe, 
Číne a Spojených štátoch amerických sa v apríli 2020 vyrobilo najmenej áut od skončenia druhej 
svetovej vojny. Kým čínsky trh sa začína pomaly zotavovať, ten európsky sa nedávno len zastavil.  
Odlišný vývoj šírenia nového koronavírusu a rozdielne reakcie európskych krajín na túto krízu 
odďaľujú hospodárske oživenie, a to aj napriek tomu, že v Číne sa začína hospodárstvo pomaly 
obnovovať. Automobilový priemysel ekonomicky oslabujú aj nedostatočné zásoby, zložité dodá-
vateľské reťazce, obchodné napätie či klesajúci predaj.

NOVÉ TRENDY V AUTOMOTIVE, KTORÉ SO SEBOU PRINIESOL 
KORONAVÍRUS
S postupným uvoľňovaním reštrikcií sa do predajní automobilov vracajú zákazníci. Mnohé auto-
mobilky sa preto rozhodli reagovať na súčasnú situáciu vo svete a spustili tzv. „bezkontaktné“ 
testovacie jazdy a doručenie áut „door to door“, začali pracovať na špeciálne „dezinfikovaných“ 
vozidlách s doručením kľúčov pre kupujúcich pomocou dronov, či dokonca testovať systém, ako 
naparfumovať modely vozidiel arómou tradičnej čínskej medicíny. Z týchto trendov sa môžu po-
učiť aj menšie firmy, ktoré aj po uvoľnení opatrení nebudú v kontakte so zákazníkom v takom 
rozsahu, ako predtým.

> Asociácia priemyselných zväzov
> Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
> Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
> Ministerstvo hospodárstva SR
> Cech predajcov a autoservisov SR
> Štátny inštitút odborného vzdelávania
> Odborový zväz KOVO
> Vyšší územný celok Žilina
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
> Stredná odborná škola strojnícka

> Jaguar Land Rover Slovakia
> Volkswagen Slovakia
> KIA Motors Slovakia
> PSA Peugeot Citroen Slovakia
> Matador Industries, a. s.
> Danfoss Power Solutions
> Thyssen krupp rothe erde
> ZF Slovakia, a.s.
> HERN Námestovo
> SjF STU BA

Kompletný zoznam členov Sektorovej rady nájdete na www.sustavapovolani.sk.
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