
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL A STROJÁRSTVO 

 
 
Dátum rokovania:  29. apríl 2021 (štvrtok) 
 
Začiatok rokovania:   1000 hod.  
 
Spôsob rokovania:   online aplikácia MS Teams   

 
 
 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo  
na svojom 7. rokovaní pre činnosti  SRI 

 
 

I. 
p r e r o k o v a l a 

 
 
1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady. 

2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z 

6. rokovania. 

3. Postup prác, kľúčové témy a námety, rozdelenie a harmonogram úloh v rámci aktualizácie 

„Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v horizonte 

2030“. 

4. Inovácie vo väzbe na SSRĽZ a tvorbu/revíziu NŠZ. 

5. Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní. 

6. Ranking poskytovateľov vzdelávania. 

7. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie. 

8. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 29. apríla 2021. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.  

2. Aktualizovaný zoznam a harmonogram vypracovania a revízie NŠZ garantovaných Sektorovou 
radou. 
 

P.č. Názov NŠZ 
REVÍZIA / 
TVORBA Autor 

1 Nástrojár R p. Hanusková 
2 Strojársky špecialista konštruktér, projektant R p. Hmireková 

 
3. Závery z rokovania Sektorovej rady konaného dňa 29. apríla 2021 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady. 

 
 

III. 
u k l a d á 

 
1. Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby 

- za mesiac apríl 2021 revízia troch NŠZ  
- Špecialista plánovania výroby  
- Strojný zámočník  
- Technik metrológ 

 
  Zodpovední: Martin Holub, Zuzana Hanusková, Vladimír Kollár 

    Termín: 30. apríl 2021 
 

- za mesiac máj 2021 revízia troch NŠZ  
- Nastavovač CNC strojov 
- Strojársky technik automatizácie 
- Zvárač kovov 

 
  Zodpovední: Vladimír Kollár, Andrej Lukačovič, Zuzana Hanusková 

    Termín: 31. máj 2021 
 
 

- za mesiac jún 2021 revízia troch a tvorba jedného NŠZ  
- Operátor zvárania  
- Predajca motorových vozidiel 



 
 
 

 

 
 

 
 

- Prevádzkový zámočník (údržbár)  
- Procesný technik 

 
  Zodpovední: Martin Holub, Matej Kováč, Vladimír Kollár, Daniela Schweizer 

    Termín: 30. jún 2021 
 

- za mesiac júl 2021 revízia troch NŠZ  
- Servisný poradca v autoservise 
- Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe 
- Strojársky technik v oblasti údržby 
 

  Zodpovední: Matej Kováč, Vladimír Kollár, Andrej Lukačovič 
    Termín: 31. júl 2021 

 
- za mesiac august 2021 revízia jedného a tvorba jedného NŠZ  

- Operátor povrchových úprav 
- Metrológ - vedecký pracovník 
 

  Zodpovední: Martin Holub, Vladimír Kollár 
    Termín: 31. august 2021 

 
 
2. Členom Sektorovej rady prihlásiť sa k autorstvu národných štandardov zamestnaní bez určeného 

autora.  

P.č. Názov NŠZ 
REVÍZIA / 
TVORBA 

Autor 

1 Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení R  
2 Priemyselný dizajnér produktov R  
3 Strojársky laborant R  
4 Zvárač plastov R  
5 Zváračský praktik R  
6 Zváračský špecialista R  
7 Zváračský technológ R  
8 Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení T  

 
Zodpovední: členovia Sektorovej rady 

Termín: 15.5.2021 
 

3. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam strategických dokumentov pre sektor 
automobilového priemyslu a strojárstva. 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: priebežne 

 
4. Pracovnej skupine na aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov dopracovať podkapitolu „1.2 

Strategická analýza sektora“ s dôrazom na vypracovanie PESTLE analýzy a aktualizáciu SWOT 
analýzy. 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny 
Termín: 3. máj 2021 

Zodpovední za kompletizáciu podkapitoly 1.2: tajomníčka Sektorovej rady v spolupráci s 
predsedníčkou Sektorovej rady  

Termín: 7. máj 2021 
 

5. Pracovnej skupine na aktualizáciu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov dopracovať podkapitolu „1.3 
Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje“ 
s dôrazom na posúdenie/doplnenie zoznamu sektorových inovácií, určenie ich dopadu na 
povolania, kompetencie, odborné vedomosti a zručnosti, ako aj určenie predikcie ďalšieho vývoja 
sektora do roku 2030 (zmeny spôsobené pandémiou, adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 
reakcia vzdelávacieho systému). 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny 
Termín: 9. máj 2021 

Zodpovední za kompletizáciu podkapitoly 1.3: tajomníčka Sektorovej rady v spolupráci s 
predsedníčkou Sektorovej rady  

Termín: 15. máj 2021 
 

6. Spracovať podkapitolu „1.4 Manažérske zhrnutie“ s určením kľúčových a kritických činiteľov. 
 

Zodpovední: členovia pracovnej skupiny 
Termín: 15. máj 2021 

Zodpovední za kompletizáciu podkapitoly 1.4: tajomníčka Sektorovej rady v spolupráci s 
predsedníčkou Sektorovej rady  

Termín: 18. máj 2021 
 

7. Posúdiť aktuálnu verziu spracovania kapitoly 2 „Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie 
ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami“ Stratégie rozvoja ľudských zdrojov 
v sektore automobilový priemysel a strojárstvo a navrhnúť oblasti a konkrétne časti na aktualizáciu 
z hľadiska prioritizácie a vykonateľnosti opatrení ako aj z obsahového hľadiska. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
Termín: 21. máj 2021 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

8. Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo 
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania 
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce. 

Zodpovední: členovia Sektorovej rady 
               Vykazovanie: priebežne najneskôr 

    do 5. dňa nasledujúceho mesiaca 
 

 
IV. 

b e r i e  n a  v e d o m i e 
 
1. Predbežný termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 14. októbra 2021 o 10.00 

hod. (forma rokovania bude členom Sektorovej rady oznámená v predstihu).  
 
 
V Bratislave, 29. apríla 2021 
 
 
 
 

                                                                                       Daniela Schweizer 
 

predsedníčka Sektorovej rady pre  
automobilový priemysel a strojárstvo 

 
 

Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený 
audiozáznam na interné účely členov Sektorovej rady. Tento záznam členovia môžu použiť iba na 
prácu spojenú s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, článok 6, bod 1 
naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebude šírený 
medzi osoby z externého prostredia.         


