
11. rokovanie
Sektorovej rady pre automobilový priemysel a 

strojárstvo



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, schválených v Záveroch z 10. 
rokovania

3. Vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady v období od apríla 2019 do decembra 2022
a. identifikované inovácie s vplyvom na zmenu požiadaviek kvality ľudských zdrojov v sektore

b. SSRĽZ, implementácia sektorových opatrení, sektorové partnerstvá a dohody

c. vyhodnotenie tvorby a revízie NŠZ, súčinnosť Sektorovej rady pri aktualizácii Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08

d. súčinnosť Sektorovej rady pri pripomienkovaní legislatívnych návrhov a národných strategických dokumentov

e. zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady

f. vyhodnotenie rokovaní Sektorovej rady

4. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady, potenciál jej fungovania v nasledujúcom 
období 

5. Iné - výkazníctvo

6. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

7. Rôzne; Diskusia

8. Závery z rokovania Sektorovej rady



OTVORENIE ROKOVANIA

Daniela Schweizer - predsedníčka Sektorovej rady

Lucia Lednárová - Dítětová - tajomníčka Aliancie sektorových rád



VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z 
PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Členom Sektorovej rady zaslať návrhy na tému tlačovej besedy spojenej s prezentáciou činnosti 

Sektorovej rady. 

Členom Sektorovej rady ukončiť dopĺňanie inovácií do NŠZ podľa pokynov tajomníčky Sektorovej 

rady a vyjadriť stanovisko (schváliť/neschváliť) k stavu takto doplnených NŠZ. 

V Informačnom systéme NSP/SRI vyplniť „Rozsah využívania zručností“ podľa pokynov 

tajomníčky Sektorovej rady. 

Členom Sektorovej rady zoznámiť sa s výstupmi Rankingu poskytovateľov vzdelávania a upresniť 

tajomníčke filtračné kritériá relevantné pre Sektorovú radu. 

Viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo vykonanej práce.

ĎAKUJEM 
VÁM



VYHODNOTENIE ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY V OBDOBÍ OD APRÍLA 2019 DO 
DECEMBRA 2022 



IDENTIFIKOVANÉ INOVÁCIE S VPLYVOM NA 
ZMENU POŽIADAVIEK KVALITY ĽUDSKÝCH 
ZDROJOV V SEKTORE

nultá verzia SSRĽZ

aktualizovaná verzia SSRĽZ

8 inovácií

9 inovácií

Súčasný stav inovácií

https://www.sustavapovolani.sk/prehlad-inovacii/


SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

Nultá verzia SSRĽZ
Názov premisy

1
Rešpektovanie environmentálnych výziev 21. storočia s osobitným 

zameraním na vývojové tendencie, procesy a materiály v sektore

2
Automatizácia, robotizácia a digitalizácia výrobných procesov, zariadení, 

služieb a pripravenosť pracovnej sily na dynamiku týchto zmien

3
Edukácia a zvyšovanie povedomia pri dosahovaní bezpečnosti vo všetkých 

procesoch automobilovej výroby a strojárstva

4 Popularizácia a zvyšovanie atraktivity technických povolaní v sektore

5 Moderný servis flexibilne reagujúci na inovácie v sektore

14%

14%

25%

18%

18%

Predškolské vzdelávanie

Vzdelávanie v základných školách

Výchovné a kariérové poradenstvo

Stredoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa

Vzdelávanie dospelých

Rekvalifikácie

Procesné a systémové zmeny

28 sektorových opatrení



SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

Aktualizovaná verzia SSRĽZ
Názov vývojového trendu

1
Rešpektovanie environmentálnych výziev 21. storočia s osobitným 

zameraním na vývojové tendencie, procesy a materiály v sektore

2
Automatizácia, robotizácia a digitalizácia výrobných procesov, zariadení, 

služieb a pripravenosť pracovnej sily na dynamiku týchto zmien

3
Edukácia a zvyšovanie povedomia pri dosahovaní bezpečnosti vo všetkých 

procesoch automobilovej výroby a strojárstva

4 Popularizácia a zvyšovanie atraktivity technických povolaní v sektore

5 Moderný servis flexibilne reagujúci na inovácie v sektore

31 sektorových opatrení

0%

18%

17%

4%

31%

22%

4% 4%

Predškolské vzdelávanie

Vzdelávanie v základných školách

Výchovné a kariérové poradenstvo

Stredoškolské vzdelávanie

Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa

Vzdelávanie dospelých

Rekvalifikácie



SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

Inštitúcia Dátum prezentácie

Ministerstvo hospodárstva SR 9. 8. 2022

Hospodárska a sociálna rada SR 4. 4. 2022

Štátny inštitút odborného vzdelávania 30. 3.2022

Štátny pedagogický ústav 22. 3. 2022

Metodicko-pedagogické centrum 17. 3. 2022



SSRĽZ, IMPLEMENTÁCIA SEKTOROVÝCH 
OPATRENÍ, SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ A 
DOHODY

v rámci systému duálneho vzdelávania 

partnerstvá členov Sektorovej rady s 
ďalšími aktérmi trhu práce 

364 partnerstiev

38 partnerstiev



VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 
SEKTOROVEJ RADY PRI AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 
KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ SK ISCO-08

garantované

59

presunuté / zrušené

7

nové

4

Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení 
Procesný technik 
Programátor priemyselných robotov 
Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení

premenované

3

zlúčené

2->1

rozdelené

0

s druhou/treťou revíziou

42



VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 
SEKTOROVEJ RADY PRI AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 
KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ SK ISCO-08



VYHODNOTENIE TVORBY A REVÍZIE NŠZ, SÚČINNOSŤ 
SEKTOROVEJ RADY PRI AKTUALIZÁCII NÁRODNEJ 
KLASIFIKÁCIE ZAMESTNANÍ SK ISCO-08

zaznamenaných 5 zmien

predložených celkovo 12 návrhov na zmenu SK ISCO-08

na základe návrhov doplnené 4 zamestnania



SÚČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY PRI 
PRIPOMIENKOVANÍ LEGISLATÍVNYCH NÁVRHOV A 
NÁRODNÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV



ZMENY V INŠTITUCIONÁLNOM 
A PERSONÁLNOM ZLOŽENÍ SEKTOROVEJ 
RADY

22 členov Sektorovej rady

Zamestnávatelia
40,91%

Zamestnávateľské /profesijné združenia
22,73%

Ústredné orgány štátnej 
správy
4,55%

Stredné školy
4,55%

Vysoké školy
9,09%

Vedecké inštitúcie
0,00%

ŠIOV
4,55%

Orgány územnej 
samosprávy

4,55%

Odborové zväzy 
/organizácie

4,55%

Úrady PSVR
4,55%



ZMENY V INŠTITUCIONÁLNOM 
A PERSONÁLNOM ZLOŽENÍ SEKTOROVEJ 
RADY

37 expertov z príslušných 
odvetví sa podieľalo na 
aktivitách Sektorovej rady 

22 členov aktuálne

11 expertov 
participovalo zároveň 
na aktivitách projektu 
v iných sektorových 
radách



VYHODNOTENIE ROKOVANÍ SEKTOROVEJ 
RADY

Online
64%

Prezenčná
36%

Forma rokovania

Áno
90%

Nie
10%

Uznášaniaschopnosť 
Sektorovej rady



HODNOTENIE FUNKČNOSTI 
A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVEJ RADY, 
POTENCIÁL JEJ FUNGOVANIA 
V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ 



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
Spokojnosť členov s výsledkami činnosti
Sektorovej rady

Efekt pri riešení potrieb zamestnávateľov na trhu
práce



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
INŠTITUCIONÁLNE ZLOŽENIE

Keby ste v rámci inštitucionálneho a/alebo 
personálneho zloženia sektorovej rady mohli 
niečo zmeniť, čo by to bolo?

Viac zástupcov zamestnávateľov.
Doplnenie o člena/členov z kontrolných 
inštitúcií štátu (napr. inšpektorát práce, 
inšpekcia životného prostredia, atď.).
Väčšie zastúpenie osôb, ktoré nevnímajú iba 
mikro pohľad cez vlastnú firmu, organizáciu. 
Viac vstupov od ľudí zo zahraničia, nájsť 
nejakú formu ako ich zapojiť a čerpať od nich 
inšpiráciu.
Vyššia účasť školstva.

Kritériá na členstvo v sektorovej rade 
Definovať výkonných expertov na 
prácu a členov na 
pripomienkovanie.
Pri určitom % neúčasti vymeniť 
člena.
Obrat firmy, ktorú člen zastupuje -
postavenie na trhu.
Rovnomerné zastúpenie z 
automotive aj strojárstva. 



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

Aké funkcie má podľa Vás spĺňať sektorová rada pri 
vytváraní sektorových partnerstiev? 

Zapájajú sa organizácie zastúpené 
v sektorovej rade do sektorových 
partnerstiev, projektov s inými 
inštitúciami?



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

V čom je podľa Vás sektorová rada nezastupiteľná 
ako nezávislé združenie vytvorené zo zákona?

Vie komplexne a hlavne prakticky riešiť 
nastolené problémy
Zastrešuje nielen veľkých ale aj malých 
zamestnávateľov a chráni ich záujmy a hľadá 
riešenia v rámci stratégie ľudských zdrojov
Nezastupiteľná v zmysle svojej unikátnosti. Ide 
o univerzálnu platformu združujúcu odborníkov 
zo všetkých sektorov
Hlavný zmysel vidím v prepojení teórie s 
praxou, t. j. akceptovanie požiadaviek trhu cez 
inovatívne prístupy v školení a celoživotnom 
vzdelávaní, ďalej v prepojení v sústavy 
kvalifikácii so sústavou povolaní, v redukcii/ 
zjednotení požiadaviek na sústavu povolaní

Ako môžu aktivity sektorovej rady napomôcť pri 
riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi? 

Výmena skúseností a návrhov pri riešení 
problémov, inovácii, personálneho 
zabezpečenia a podobne
Sektorová rada je jediný priestor na spoločnú 
komunikáciu medzi zamestnávateľmi a 
predstaviteľmi verejného sektora, stavovskými 
organizáciami a inými participantmi.  
Akékoľvek rozhodnutia a zmeny sa dejú za 
účasti expertov ktorí najlepšie poznajú 
skutočnú situáciu a potreby trhu práce. 
Rozhodnutia sa nerobia od stola ale za účasti a 
vypočutia expertov. Možnosť dosiahnuť 
legislatívnych zmien v súlade s požiadavkami 
trhu práce



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
SSRĽZ

Je podľa Vás SSRĽZ 
implementovateľná v sektore, v 
ktorom pôsobíte? 

V čom vidíte najväčšie výzvy implementácie 
SSRĽZ do praxe?

Akceptácia SSRĽZ štátom.
V spolupráci a kooperácii všetkých 
zodpovedných subjektov.
Aby neostala v zásuvke, ale 
implementovalo ju najmä ministerstvo 
PSVaR.

Aktualizácia SSRĽZ



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
INOVÁCIE

Viete si predstaviť efektívnejší 
prenos inovácií do NŠZ?

Viac sa inšpirovať literatúrou a štúdiami zo 
zahraničia, nie len konkrétnymi skúsenosťami ľudí 
z praxe jednotlivých firiem, organizácií.



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
DÁTA ZO SSRĽZ

Využili ste spracované dáta v 
SSRĽZ aj na iný účel ako pre 
činnosť sektorovej rady?

Na aký účel ste dáta využili?
Analýza dopadov automatizácie na trh 
práce.
Plán výkonov školy, plán duál.
Úprava obsahov vzdelávania.

Aký druh analýz, resp. dát by ste privítali v 
rámci činnosti sektorovej rady?

Kvalita vzdelania v danom sektore.
Pravidelné výstupy z oblasti 
zamestnanosti v sektore.
Rozdeliť dáta na strojárstvo a automotive 
samostatne.
Detailnejšie analýzy k demografii, 
uplatneniu absolventov SŠ a VŠ.



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY
Kde vidíte budúci potenciál využitia Národnej sústavy povolaní a činnosti
sektorových rád?

Smerovanie vedomostného potenciálu v súlade s inováciami. Plánovanie budúcej pracovnej sily ( 
školstvo ) v súlade s reálnymi potrebami sektora.

Pri rýchlejšom procese zmeny obsahu vzdelávania, akreditácie.

Sektorová rada by mala byť relevantným partnerom Vlády SR a jej členov, príp. by mala zohrávať 
kľúčovú rolu okrem iného aj pri tvorbe programového vyhlásenia vlády.

V čom by sa činnosť sektorovej rady mohla v budúcnosti zlepšiť?

Mohla by byť viac aktívna v prezentácii výstupov smerom k širokej verejnosti aby sa stala 
relevantným partnerom pre Vládu SR. Predsa je zložená z odborníkov, ktorí jej venujú svoje poznatky 
a čas a preto by mala byť viac rešpektovaná zo strany Vlády.

Väčší dôraz na aktívnych členov rady, pracovné stretnutia v menších skupinách, ktoré by mohli viesť k 
efektívnejším výsledkom.

Viac zaangažovanosti členov. Rozšíriť počet zástupcov zamestnávateľov.



POTENCIÁL FUNGOVANIA SEKTOROVEJ 
RADY V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ 

novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (Aliancia sektorových rád a sektorové rady)

júl 2022 - predbežné pripomienkové konanie k návrhu zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti

august 2022 - riadne MPK

v predmetnej novele zákona sú rozšírené kompetencie ASR (tieto kompetencie sa objavujú aj v 
Národnej stratégii pre CŽV a poradenstvo), ASR je definovaná ako súčasť overovania kvalifikácií

stanovovanie priorít pre systém CŽV

ASR dostala kompetenciu aj pre realizáciu prognóz vývoja na trhu práce, uplatniteľnosť 
absolventov a spolu so SR dostala kompetenciu pre posudzovanie kvality obsahu vzdelávania (ZŠ, SŠ 
a VŠ) a vzdelávacích programov pre ďalšie vzdelávanie

ASR by už nemala fungovať ako projektový orgán (má byť záujmové združenie právnických osôb)

MPSVR SR má navrhnuté dva spôsoby pokračovania činností SR (na činnosti definované pre ASR a 
SR)

Pripraviť krátky projekt na rok 2023 z OP Ľudské zdroje

Práce na príprave nového 6 ročného projektu z OP Slovensko



INÉ - VÝKAZNÍCTVO

všetky expertné práce na projekte je nutné ukončiť

najneskôr do 30.11.2022.

posledný termín na vykazovanie činností je 5.12.2022.



Vyplniť „Rozsah využívania zručností“

HARMONOGRAM ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY NA ĎALŠIE OBDOBIE

Manuál nájdete TU

https://bit.ly/3Lc78Wa


Spoločné rokovanie Riadiaceho výboru SRI, 
Aliancie sektorových rád, garantov a predsedov 

sektorových rád v Dolnom Kubíne

24. - 25. 11. 2022 

HARMONOGRAM ČINNOSTI SEKTOROVEJ 
RADY NA ĎALŠIE OBDOBIE



RÔZNE; DISKUSIA



ZÁVERY Z ROKOVANI



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Natália Cíbiková

PRESUN NA VEČERNÉ POSEDENIE:

Hotel MIKADO

Hollého 1496/11

949 01 Nitra


