
9. rokovanie
Sektorovej rady pre elektrotechniku



Program rokovania
1. Otvorenie rokovania sektorovej rady

2. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie sektorovej rady

3. Prezentácia člena sektorovej rady – Duálna akadémia 

4. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

5. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika

6. Sektorové partnerstvá

7. Inovácie v informačnom systéme SRI

8. Zaujímavosti z dotazníkových zisťovaní v roku 2021

9. Tvorba a revízia NŠZ

10. Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie

11. Diskusia

12. Závery z rokovania sektorovej rady



II. INŠTITUCIONÁLNE A PERSONÁLNE ZLOŽENIE SEKTOROVEJ 
RADY

Aktuálne má 22 členov (bez tajomníka)

K termínu 18. január 2022 je zloženie Sektorovej rady pre elektrotechniku bez 
zmien.



III. PREZENTÁCIA ČLENA SEKTOROVEJ RADY – DUÁLNA 
AKADÉMIA

• Ing. Milan Ráchela



IV. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO 
OBDOBIA 

I. Priebežne vypracovať NŠZ v zmysle harmonogramu

II. Priradiť autorstvo k revidovaným NŠZ
▪ Elektrotechnik podpory inžinieringu
▪ Elektromechanik (okrem banského)
▪ Špecialista predaja elektrotechnických systémov
▪ Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike

III. Sumarizovať národné a medzinárodné strategické dokumenty v informačnom systéme

IV. Kontrola a doplnenie zoznamu inovácií z oblasti elektrotechniky a ich vplyvov na ľudské zdroje

V. Oboznámiť sa s aktuálnou verziou SSRĽZ a spripomienkovať daný dokument

VI. Pripomienkovať NŠZ Autotronik – diagnostický špecialista

VII. Posúdiť a pripomienkovať výstupy v rámci aktivity „Ranking poskytovateľov vzdelávania“



IV. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO 
OBDOBIA 

Ranking poskytovateľov vzdelávania:

• v predchádzajúcom období došlo k pripomienkovaniu priebežných výsledkov a metodiky všetkými 

sektorovými radami,

• zhrnutie spätnej väzby Realizačným tímom SRI,

• v súčasnosti prebieha úprava metodiky a prepočet údajov Úsekom štatistík a prognózovania,

• v budúcom období dôjde k prezentovaniu nových výsledkov.



V. STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE 
ELEKTROTECHNIKA

V predchádzajúcom období došlo k:

• pripomienkovaniu SSRĽZ,

• zapracovaniu pripomienok členov sektorovej rady,

• spracovaniu grafiky, obálky s príhovorom, prehľadu organizácií zastúpených v sektorovej rade 

a spolupracujúcich organizácií, prehľadu kľúčových inovácií a taktiež zoznamu povolaní 

najviac ovplyvnenými inováciami.



V. STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE 
ELEKTROTECHNIKA

Výsledok:

Stratégia rozvoja ľudských 
zdrojov v sektore 

elektrotechnika do roku 2030 
bola schválená dňa 
21. decembra 2021

Obrovské poďakovanie patrí najmä členom pracovnej skupiny, ale aj každému členovi Sektorovej rady pre 
elektrotechniku



V. STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE 
ELEKTROTECHNIKA

Čo ďalej?

• prezentovanie stratégie odbornej verejnosti,

• predloženie stratégie na HSR SR,

• pripraviť sa na implementáciu navrhnutých opatrení,

• na rok 2022 je naplánovaná realizácia ôsmich aktivít v rámci štyroch sektorových opatrení na 

zabezpečenie konkurencieschopných ľudských zdrojov,

• v roku 2023 ide o 19 aktivít v rámci 15 sektorových opatrení.



V. STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE 
ELEKTROTECHNIKA

Opatrenia a aktivity na  rok 2022:
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V. STRATÉGIA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V SEKTORE 
ELEKTROTECHNIKA

Opatrenia a aktivity v roku 2023:



VI. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

• Projekt SRI slúži aj ako platforma na prepájanie inštitúcií v sektore.

• Potreba vytvárania sektorových partnerstiev medzi týmito (a najmä aj inými) inštitúciami v 

sektore s cieľom realizácie sektorových opatrení, ktoré prispejú k všeobecnému zlepšeniu 

trhu práce.

• S cieľom mapovania existujúcich partnerstiev v sektore boli členovia sektorových rád 

oslovení na zaslanie zoznamu partnerstiev za ich organizácie (november 2021).

• Sledované sektorové partnerstvá, ktoré sú zamerané najmä za vzdelávanie, výskum a vývoj  či 

rozvoj zručností zamestnancov.



VI. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

Čo ďalej?

• Doplnenie zoznamu sektorových partnerstiev za členov/organizácie, ktoré tak ešte 

neurobili.

• Kontrola a prejdenie zoznamu sektorových partnerstiev členmi sektorovej rady.

• Navrhnutie nových sektorových partnerstiev za účelom realizácie opatrení definovaných v 

SSRĽZ na rok 2022 a 2023.



Príklad:

VI. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

Krok č. 1:



Príklad:

VI. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

Krok č. 2:

Krok č. 3:



VII. INOVÁCIE V INFORMAČNOM SYSTÉME SRI

• Tajomník sektorovej rady kontaktoval členov s novou úlohou – Identifikácia vplyvov inovácií na odborné zručnosti 
pracovníkov v sektore.

• K danej úlohe sa dostanete cez informačný systém na odkaze: https://sri.sk/portal/innovation/impact/

• Úloha spočíva v určení miery vplyvu rôznych inovácií (napr. umelá inteligencia, smart technológie, digitalizácia, 
atď.) na skupiny odborných zručností pracovníkov (riadenie činností, orientácia v dokumentoch, výpočty a 
kalkulácia, meranie a skúšanie, zostavovanie a montovanie, atď.).

• Zlaté pravidlo – sústreďujem sa na to, čomu rozumiem – NŠZ, inovácia, činnosti pracovníkov.
• Pozor – miera vplyvu inovácie 0 znamená, že políčko ostáva nevyplnené a tento údaj neprejde do štatistiky. Ak si 

myslím, že inovácia nebude vplývať na OZ vôbec, je potrebné zaškrknúť štvorček „Výnimočne/bez vplyvu“.

https://sri.sk/portal/innovation/impact/


VII. INOVÁCIE V INFORMAČNOM SYSTÉME SRI

• Ďalšou úlohou členov sektorovej rady bude vyplniť rozsah využívania zručností pri jednotlivých schválených NŠZ 
opäť v informačnom systéme SRI

• K tejto úlohe sa dostanete cez odkaz: https://sri.sk/portal/nsz/skill-range/ 

• Úloha spočíva vo vyplnení miery vykonávania/využívania uvedených odborných zručností v rámci 
pracovného výkonu.

• Zlaté pravidlo – sústreďujem sa na to, čomu rozumiem (NŠZ). Nemusím vypĺňať všetko, len kľúčové OZ pre 
výkon povolania.

• Pozor – rozsah využívania zručností v NŠZ 0 znamená, že políčko ostáva nevyplnené a údaj neprejde do 
štatistiky. Ak si myslím, že pracovník túto OZ nevyužíva vôbec, je potrebné zaškrknúť políčko „Výnimočne“.



VIII. ZAUJÍMAVOSTI Z DOTAZNÍKOVÝCH 
ZISŤOVANÍ V ROKU 2021

• APZD realizovala v mesiacoch august a september 2021 zisťovanie štrukturálnych zmien na trhu práce 
prostredníctvom online prieskumu.

• Cieľ – zistenie najdôveryhodnejšieho prehľadu medzier v chýbajúcich zručnostiach a vo vzdelávaní 
zamestnancov.

• Údaje poskytlo až 151 spravodajských jednotiek,
• z toho 34 % spravodajských jednotiek z Bratislavského kraja,
• 17 % spravodajských jednotiek z Trenčianskeho kraja,
• najviac spravodajských jednotiek poskytlo údaje v odvetví C – Priemyselná výroba (48 %),
• odvetvie G Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov malo 36 % zastúpenie.

• Dotazník obsahoval dva moduly:
• prvý model bol zameraný a vzdelávanie zamestnancov,
• druhý model sa týkal kľúčových zamestnaní a vzniku nových zamestnaní.



VIII. ZAUJÍMAVOSTI Z DOTAZNÍKOVÝCH 
ZISŤOVANÍ V ROKU 2021

• V takmer 63 % spravodajských jednotkách je vzdelávanie zamestnancov mimoriadne dôležitou 
problematikou a považujú ho základ ich úspechu.

• Polovica spravodajských jednotiek sa zúčastňuje aj na ďalšom vzdelávaní.

• Takmer 30 % spravodajských jednotiek má problémy pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov,
• 27 % spravodajských jednotiek považuje za problém nedostatok požadovaných a kvalitných kurzov,
• 26 % spravodajských jednotiek uviedlo slabú podporu štátu.

• Podskupina zamestnaní 7222 Zámočníci, nástrojári a podobní pracovníci sa ukázala ako najviac ohrozená z 
hľadiska disponibility kľúčových zručností uchádzačmi o zamestnanie.

• Viac ako 42 % spravodajských jednotiek očakáva do roku 2030 vznik nových, zatiaľ neexistujúcich 
zamestnaní (Špecialista na opravu vozidiel s alternatívnym pohonom, Technik v oblasti elektromobility a 
konektivity, Automatizér/robotizér, Špecialista pre mobilitu a elektrifikáciu, a iné.).



VIII. ZAUJÍMAVOSTI Z DOTAZNÍKOVÝCH 
ZISŤOVANÍ V ROKU 2021

• Spravodajské jednotky pociťujú nedostatočné fungovanie vzdelávacieho systému, či už formálneho alebo 
ďalšieho vzdelávania. Vyjadrili nespokojnosť s pripravenosťou uchádzačov o zamestnanie predovšetkým v 
oblasti elektromobility a automatizácie, ako aj úrovne jazykových a počítačových zručností.

• Spravodajské jednotky by privítali efektívnejšie prispôsobenie odborov vzdelania meniacim sa 
podmienkam na trhu práce a podporu získavania praktických skúseností počas vzdelávacieho procesu, s 
čím úzko súvisí potreba rozvoja duálneho vzdelávania.
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VIII. ZAUJÍMAVOSTI Z DOTAZNÍKOVÝCH 
ZISŤOVANÍ V ROKU 2021

• Realizačný tím SRI - október – december 2021 spracovanie analytických a prognostických podkladov k 
očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+

• Kľúčové zistenia ohrozenia SR v rámci pracovnej sily a návrh riešení na národnej úrovni.



1. OHROZENIE PRE SLOVENSKO  
AUTOMATIZÁCIA 45% pracovných pozícií



2. OHROZENIE PRE SLOVENSKO  
AUTOMATIZÁCIA 50% mladí muži



3. OHROZENIE PRE SLOVENSKO 
KLESAJÚCA PÔRODNOSŤ



4. OHROZENIE PRE SLOVENSKO 
- 250 000 OSÔB V PRODUKTÍVNOM VEKU



5. OHROZENIE PRE SLOVENSKO
NEDOSTATOČNÉ ZRUČNOSTI



✓POLITIKA ZAMESTNANOSTI
• Podnikové vzdelávanie a vzťah k nemu
• Age-manažment
• Celonárodný rozvoj digitálnych zručností
• Rozumná migračná politika
• Podpora návratu Slovákov zo zahraničia
• Implementácia sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov
• Inovácia služieb zamestnanosti
• Vyhodnocovanie úspešnosti rekvalifikácií
• Zmena prístupu k dlhodobo 

nezamestnaným

✓VZDELÁVACIA POLITIKA
• Predikcia potrieb trhu práce
• Kurikulárna reforma
• Optimalizácia siete škôl
• Obsah vzdelávania v súlade s potrebami trhu 

práce
• Tlak na kvalitu - vyhodnocovanie uplatnenia 

absolventov
• Eliminácia odlivu absolventov do zahraničia
• Status učiteľa a jeho kontinuálne vzdelávanie
• Rozvíjanie talentov
• Podnikateľské zručnosti mladých
• Celoživotné vzdelávanie

NÁVRH OPATRENÍ



✓RODINNÁ POLITIKA
• Výraznejšia podpora pôrodnosti
• Lepšie sociálne podmienky pre rodiny
• Zosúlaďovanie rodinného a 

pracovného života
• Dostupnosť predškolských zariadení

✓PODPORA SOCIÁLNEHO DIALÓGU

NÁVRH OPATRENÍ



IX. TVORBA A REVÍZIA NŠZ

Sektorová rada pre elektrotechniku garantuje 36 NŠZ 
• Plán tvorby a revízie podľa harmonogramu do konca decembra 2021: 29 NŠZ
• Súčasný stav: 22 NŠZ schválených, štyri pripravené na pripomienkovanie, tri rozpracované 

Sumár za predchádzajúce obdobie

SK ISCO-08 Názov NŠZ Autor/ka NŠZ
Členovia pracovnej 

skupiny
Tvorba/Revízia 

NŠZ
Termín spracovania 

NŠZ
Stav spracovania

2151004 Špecialista elektrotechnik projektant
Vladimír Vránsky, 
František Gilian, 
Gabriela Vaňová

Revízia máj 2021 Schválené

2151004 Odborný elektrotechnik projektant
Vladimír Vránsky, 
František Gilian, 
Gabriela Vaňová

Tvorba máj 2021 Schválené

2151004 Elektrotechnik projektant
Vladimír Vránsky, 
František Gilian, 
Gabriela Vaňová

Tvorba máj 2021 Schválené



IX. TVORBA A REVÍZIA NŠZ

Sumár za predchádzajúce obdobie

SK ISCO-08 Názov NŠZ Autor/ka NŠZ
Členovia pracovnej 

skupiny
Tvorba/Revízia 

NŠZ
Termín spracovania 

NŠZ
Stav spracovania

2151006 Špecialista elektromechanik Radovan Hatina Revízia júl 2021 Schválené

3113003 Prevádzkový technik elektroúdržby
Vladimír Vránsky, 
František Gilian

Revízia júl 2021 Schválené

3113002 Technik merania káblových trás Paulína Pokorná Revízia august 2021 Schválené

7422003 Mechanik počítačových sietí Radovan Hatina Revízia september 2021 Schválené

Rozpracované NŠZ:

SK ISCO-08 Názov NŠZ Autor/ka NŠZ
Členovia pracovnej 

skupiny
Tvorba/Revízia 

NŠZ
Termín spracovania 

NŠZ
Stav spracovania

2151000 Špecialista elektronických zariadení Peter Braciník Revízia Jún 2021
Pripravený na 

pripomienkovanie

132103 Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe Paulína Pokorná Revízia august 2021
Pripravený na 

pripomienkovanie

3113004 Elektrotechnik podpory inžinieringu Michal Horňak Revízia november 2021
Pripravený na 

pripomienkovanie

7412001 Elektromechanik (okrem banského) Michal Horňak
Revízia

november 2021
Pripravený na 

pripomienkovanie



IX. TVORBA A REVÍZIA NŠZ

NŠZ bez autora:

SK ISCO-08 Názov NŠZ Autor/ka NŠZ
Členovia pracovnej 

skupiny
Tvorba/Revízia 

NŠZ
Termín spracovania 

NŠZ
Stav spracovania

2151005 Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike - Revízia Január 2022 -

2151020 PLC programátor - Revízia Február 2022 -

x Špecialista mikrosystémov - Tvorba Február 2022 -

7311005 Mechanik, opravár metrologických prístrojov - Revízia Marec 2022 -



X. HARMONOGRAM ČINNOSTI SEKTOROVEJ RADY NA 
ĎALŠIE OBDOBIE

➢ 1. rokovanie: 26. jún 2019

➢ 2. rokovanie: 3. október 2019 

➢ 3. rokovanie: 6. február 2020

➢ 4. rokovanie: 20. máj 2020

➢ 5. rokovanie: 17. september 2020

➢ 6. rokovanie: 3. december 2020 

➢ 7. rokovanie: 22. apríla 2021

➢ 8. rokovanie: 5. október 2021

➢ 9. rokovanie: 18. január 2022

➢ 10. rokovanie: (máj/jún)



XI. DISKUSIA



XII. ZÁVERY Z ROKOVANIA



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

18. január 2022 Michal Kitta


