
11. (záverečné) rokovanie
Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, 

poštové služby



PROGRAM ROKOVANIA

1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

3. Vyhodnotenie činnosti Sektorovej rady v období od apríla 2019 – decembra 2022

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

5. Iné (výkazníctvo)

6. Rôzne/diskusia



2. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH 
Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Doplniť inovácie v nadväznosti na odborné vedomosti a odborné zručnosti vo vybraných 

NŠZ

Oboznámiť sa s výsledkami Rankingu poskytovateľov vzdelávania a zaslať spätnú väzbu k 

týmto výsledkom

Dotazník hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady
ĎAKUJEM 

VÁM



www.trexima.sk

3 a pol roka
Sektorovej rady
v projekte SRI



27 členov Sektorovej rady
6 členov pracovných skupín



1. Ján Žačko
2. Milan Chúpek
3. Martin Adamička
4. Monika Brinziková
5. Tomáš Gbúr
6. Jozef Gnap
7. Martin Jerguš
8. Jarmila Kukumberg
9. Rastislav Kušpál
10. Marián Lelovský
11. Jana Loučková
12. Jozef Majerčák
13. Jarmila Matejčíková
14. Mikloš Ľudevít
15. Alena Novák Sedláčková

16. Mário Oleš
17. Peter Papík
18. Barbora Šálková
19. Branislav Škúci
20. Peter Šoltés
21. Valéria Tibenská
22. Katarína Tóthová
▪ Stanislav Brúder
▪ Pavel Červienka
▪ Danka Kovačičová
▪ Lucia Mader-Kutská
▪ Marcel Zeher

1. Silvia Csöböková

▪ Katarína Draganová
▪ Kristína Jánošová
▪ Andrej Janšo
▪ Vanda Orfánusová
▪ Miroslav Šimko

Členovia Sektorovej rady Členovia pracovných skupín



11 rokovaní
13.6.2019

18.-19.11.2019

10.2.2020

20.5.2020

23.9.2020

26.11.2020

25.3.2021

22.9.2021

7.2.2022

21.6.2022

20.-21.9.2022



Inovácie, ktoré ovplyvnia 
zamestnania



Identifikácia kľúčových inovačných 
zmien v sektore a vypracovanie 

charakteristiky každej z nich

Prepojenie identifikovaných 
inovačných trendov so zoznamom 

garantovaných NŠZ 

Vypracovanie zoznamu odborných 
vedomostí a zručností spojených s 

inováciami v budúcnosti



Identifikácia kľúčových inovačných 
zmien v sektore a vypracovanie 

charakteristiky každej z nich ▪ Automatizácia

▪ Umelá inteligencia

▪ Internet vecí

▪ Digitalizácia

▪ Rozvoj informačných technológií

▪ Robotizácia

▪ Big Data

▪ Alternatívne palivá a pohony

▪ Nové metódy

▪ Smart technológie

▪ Inovácie ako reakcia na pandémiu

• Autopiloty v hnacích koľajových 

vozidlách

• Automatizácia dopravných procesov

• Automatizácia v logistických a 

prepravných procesoch

• Automatizácia odbavovacích 

systémov

• Automatizácia v poštových službách

• Intermodálne prístupové body v 

doprave a logistike

• Vykonávanie údržbárskych prác 

personálnom v centralizovaných 

strediskách údržby
47 inovácií



Prepojenie identifikovaných 
inovačných trendov so zoznamom 

garantovaných NŠZ 

Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave



Vypracovanie zoznamu odborných 
vedomostí a zručností spojených s 

inováciami v budúcnosti



• Začiatok tvorby stratégie: jún 2019

• Spôsoby tvorby stratégie: 

• rokovania Sektorovej rady

• pracovné stretnutia

• individuálna práca členov Sektorovej rady

• spolupráca v rámci pracovných skupín medzi členmi
Sektorovej rady

• konzultácie s tajomníkom

• Aktualizácia stratégie

Sektorová stratégia 

rozvoja ľudských zdrojov

o
r
o
v
á



Postupná automatizácia, robotizácia, elektronizácia a modernizácia v sektore s dopadom na štruktúru 
ľudských zdrojov do roku 2030 a dlhodobým výhľadom do roku 2050

Dopravný, logistický systém a poštové služby rešpektujúce environmentálny vývoj a výzvy budúcnosti

Počet strategických opatrení smerujúcich do príslušnej oblasti

Predškolské vzdelávanie 2
Vzdelávanie v základných školách 4
Výchovné a kariérové poradenstvo 0
Stredoškolské vzdelávanie 22
Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. stupňa 15
Vzdelávanie dospelých 10
Rekvalifikácie 0
Procesné a systémové zmeny 17

70

PREMISY / TRENDY



Predstavenie 
stratégie



Tvorba a revízia 
národných štandardov zamestnania



101 NŠZ           
4/2019 vs. 12/2022

1. Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem 
lodných strojníkov - posádky)

2. Kormidelník člna

3. Kadet loďmajster

4. Technický špecialista vo vodnej doprave

5. Administratívny pracovník v leteckej doprave

6. Letecký navigátor

7. Hasič letiskovej záchrannej a hasičskej služby

8. Lodný strojník II. triedy

9. Letecký palubný technik

10. Vážnik

11. Technológ v oblasti leteckého paliva

1. Špecialista cestovných poriadkov

2. Vodič dodávkového vozidla

3. Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel

4. Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska

5. Technológ v oblasti leteckého paliva

6. Špecialista vnútornej kontroly letiskovej                       
prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti

7. Technik údržby lietadiel

8. Pilot na diaľku

9. Pracovník cestnej patroly

10. Bezpečnostný poradca v doprave

11. Kormidelník



161 zadaných návrhov na

doplnenie OV (107 schválených)

220 zadaných návrhov na

doplnenie OZ (172 schválených)



Boli ste súčasťou revízie 
národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/449/20210101_5289809-2.pdf



HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVEJ RADY

Výsledky dotazníkového prieskumu



Spokojnosť členov v Sektorovej rady pre dopravu, logistiku,
poštové služby s výsledkami činnosti Sektorovej rady



V zložení sektorovej rady by mali zostať:

• Zastúpenie odborníkov

• Pracovné zaradenie v danej oblasti s 
dĺžkou praxe v odbore napr. 5 rokov

• Členom by mal byť zamestnanec 
zamestnávateľa - najväčší 
zamestnávatelia sektora

• Najmä aby reprezentoval viacej 
štandardov zamestnaní



Je podľa Vás inštitucionálne zloženie Sektorovej rady
optimálne?

• Doplnenie členov z radu priamych 
zástupcov zamestnávateľov veľkých 
spoločností, odborníkov z oblasti ĽZ

• Do budúcna by prihádzalo vykonanie 
zmien z titulu odbornosti, aktívnom 
prístupe, resp. ochote člena SR

• Doplnenie člena  sektorovej rady za 
oblasť logistiky

• Zloženie doplniť aj o zástupcov
združenia organizátorov integrovaných
dopravných systémov.



Je podľa Vás prínosné, ak jeden člen v sektorovej rade
zastupuje viaceré inštitúcie?

ÁNO
84,6%

NIE
15,4%



Ako ste celkovo spokojný s činnosťou tajomníka sektorovej
rady?



Ako ste celkovo spokojný s činnosťou predsedu sektorovej
rady?



Aké funkcie má podľa Vás spĺňať sektorová rada pri vytváraní sektorových
partnerstiev? (môžete uviesť aj viaceré funkcie)



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

• Združenie MHD SR  dohoda o spolupráci s Žilinskou 
univerzitou, zástupcovia oboch subjektov sú členmi SR

• Spolupráca s vysokými školami, praxou v zasielateľstve a 
spolupráca so strednými školami

• Združenie MHD SR s Žilinskou univerzitou, katedra cestnej a 
mestskej dopravy - dohoda o vzájomnej spolupráci

• Partnerstvá zamestnávateľa so školami (strednými a 
vysokými) Slovenská pošta, a.s., ma uzatvorenú Rámcovú 
dohodu  o rozvíjaní spolupráce s UNIZA  a memorandum o 
spolupráci s TU KE

• MDV SR - Žilinská univerzita
• Žilinská univerzita v Žiline ma partnerstvá so Zväzom 

zasielateľstva a logistiky SR, Združením MHD, Združením 
cestných dopravcov ČESMAD Slovakia, UDPT atď.



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

• Vzťah k ústredným orgánom štátnej správy a samosprávy

• Pretože prináša odborný pohľad z daného sektoru a rozumie požiadavkám
na tieto činnosti kladené v praxi

• Vytvorenie skupiny zodpovedných ľudí v rezorte a hľadanie spoločných
riešení, spájať zamestnávateľov a školy pri nastavení vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania

• Biznisové know-how, networking, schopnosť ovplyvňovať status quo

• V posudzovaní potrieb trhu práce a v špecifikácii požiadaviek na prípravu

• V jej postavení s ohľadom na znalosť oblasti a možnosti priameho
prepojenia jednotlivých členov sektorovej rady formou spojenia orgánov
štátnej správa, vzdelávacích inštitúcií a zamestnancov

• Monitorovanie potrieb trhu práce a identifikovanie nových vývojových
trendov v jednotlivých sektoroch

• Je úzko prepojená s praxou dokáže konštruktívne a reálne oddiskutovať
problematiku v odbore na rôznych úrovniach a vytvoriť návrhy pre riadiace
orgány

• Tvorba stratégie rozvoja ĽZ zastrešená odborníkmi z oblasti praxe, 
vzdelávacích inštitúcií, štátnych orgánov a sociálnych partnerov

• V jej zložení a jej zameraní



V čom vidíte kľúčovú pridanú hodnotu
sektorovej rady?

• Napĺňanie vízií orgánov EÚ vo vzťahu k zvyšovaniu efektívnosti ľudských
zdrojov

• Diskusiu partnerov k aktuálnym témam v rezorte, poznanie názorov
zástupcov rôznych organizácií v Sektorovej rade, čo vedie k rýchlejším a 
efektívnejším riešeniam problémov

• V príprave materiálov spracovávaných kolektívnym spôsobom po odbornej
diskusii a zosumarizovanie tajomníkom SR do použiteľných výstupov

• V možnosti ak nie ovplyvniť aspoň deklarovať situáciu v oblasti ľudských
zdrojov v danom sektore a v možnosti priameho prepojenia jednotlivých
členov sektorovej rady formou spojenia orgánov štátnej správa, vzdelávacích
inštitúcií a zamestnancov

• Snaha vylepšiť obsah prípravy mladých ľudí na súčasnú a budúcu
hospodársku prax



Potenciál fungovania Sektorovej rady 
v budúcom 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 predmetnom zákone 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 realizácii 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 (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



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



▪ všetky expertné práce na projekte nutné

ukončiť najneskôr do 30.11.2022

▪ posledný termín na vykazovanie činností je

5.12.2022



HODNOTENIE KVALITY ZABEZPEČENIA 

NÁRODNÉHO PROJEKTU SRI SPOLOČNOSŤOU 

TREXIMA BRATISLAVA

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSePpJ
9EUf5VGrhhoMp_rtQhUQlo1MTFUNlVOSDZBVFRNQ01LSEU3RVRKMC4u&web=1&

wdLOR=cF4750352-677D-4E7D-BC8A-2A8D4520607E

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSePpJ9EUf5VGrhhoMp_rtQhUQlo1MTFUNlVOSDZBVFRNQ01LSEU3RVRKMC4u&web=1&wdLOR=cF4750352-677D-4E7D-BC8A-2A8D4520607E


RÔZNE; DISKUSIA



POĎAKOVANIE

Rasťo Kušpál
a jeho super kolegovia v Siemens Mobility, s.r.o

Pani docentka Novák Sedláčková 
s p. manželom



Bez vás by to 
nebolo... ☺



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
Lucia Lednárová Dítětová

Michal Hrnčiar


