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Odovzdanie menovacích dekrétov

▪ Marián Baňanka - Energeticko-chemický odborový zväz

▪ Milan Hodál - Asociácia priemyselných zväzov

▪ Štefan Lovas - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR 

▪ Kristína Cicuttová - VUJE, a.s.

Členovia Sektorovej rady:

Noví členovia Sektorovej rady:

NP



Reprezentatívnosť Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
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Počet zástupcov

SRI

Aktuálne má Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 27 členov (bez tajomníka) 

▪ z toho 16 členov pôsobilo v Sektorovej rade aj v predchádzajúcom období



Inštitucionálne zloženie Sektorovej rady v projekte SRI v % 

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
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Národné a medzinárodné strategické dokumenty súvisiace s vývojom sektora do roku 2030

Termín: 4. október 2019
Celkový strategických dokumentov v IS SRI: 38
Počet autorov: 7

Medzinárodné strategické dokumenty: 14 Národné strategické dokumenty: 21 Informačné dokumenty: 3



Poslanie sektora

Termín: 14. október 2019
Celkový počet dokumentov k poslaniu sektora v IS SRI: 8
Počet autorov: 5

 

POSLANIE SEKTORA, MIESTO SEKTORA V HOSPODÁRSTVE, AKÉ 

DLHODOBÉ HODNOTY NA TRHU VYTVÁRA 

Energetika je kľúčovým odvetvím národného hospodárstva SR, ktoré je 

zamerané na výrobu, získavanie, premenu a využitie jednotlivých foriem 

energie. Poslaním sektora energetiky je vytvárať podmienky na poskytovanie 

bezpečných, spoľahlivých, nákladovo efektívnych a environmentálne akceptovateľných energetických 

služieb a produktov pre všetky odvetvia na udržateľnom základe. Napĺňaním poslania bude energetický 

sektor prispievať k rozvoju národného hospodárstva , sociálneho rozvoja a k minimalizácii a odstráneniu 

energetickej chudoby. Poslanie sektora je taktiež zabezpečiť rýchlu a udržateľnú transformáciu celého 

energetického sektora, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy. Slovensko a jeho 

energetický sektor bude vynakladať úsilie na prehĺbenie spolupráce s kľúčovými ekonomikami a na 

posilnenie spolupráce v rámci inovácií sektora, pričom sa bude podporovať rozvoj a implementácia 

takých energetických technológií, ktoré budú prispôsobené národným podmienkam, zdrojom a cieľom. 



Zoznam inovácií

Termín: priebežne
Celkový počet inovácií v IS SRI: 6
Počet autorov: 4



Premisy strategického smerovania sektora

Termín: 14. október 2019
Celkový počet premís v IS SRI: 18
Počet autorov: 8

- Riadený rozvoj ĽZ pri rozširovaní využitia jadrovej energie
- Duálne vzdelávanie
- Environmentálne pozitívna energetika
- Definícia strategického riadenia ľudských zdrojov (SRĽZ)
- Centrálne zdroje tepla (CZT)
- Zimný energetický balík EÚ
- Prevádzkovanie prenosovej sústavy
- Inteligentné Smart systémy CZT
- Energetické využitie odpadov
- Odstránenie sprostredkovateľov pri predaji a nákupe elektrickej energie využitím technológie blockchain
- Inteligentné siete - Smart grids
- Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 – energetika
- Zachytávanie a skladovanie CO2
- Zintenzívňovanie zavádzania inovácií z iných oblastí do energetiky
- Využitie umelej inteligencie (AI) v energetike
- Individuálne zdroje tepla a chladu (IBV a KBV)
- Power to gas (Zelené energia v distribučnej sieti zemného plynu)
- Distribúcia biometánu (Zelené energia v distribučnej sieti zemného plynu)

Počet dopadov k premisám: 3 



www.trexima.sk

4 I. cyklus tvorby Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov



Pracovná skupina za účelom stanovenia premís

Členovia pracovnej skupiny: 

- Vladimír Tonka, predseda Sektorovej rady, 
- Patrik Uhrík, tajomník Sektorovej rady, 
- Radovan Illith, člen Sektorovej rady zastupujúci oblasť plynárenstva, 
- Artur Bobovnický, člen Sektorovej rady zastupujúci vedeckú oblasť a inovácie, 
- Juraj Hudcovský, člen Sektorovej rady zastupujúci oblasť prenosových a distribučných sústav, 
- Miroslav Petrus, člen Sektorovej rady zastupujúci oblasť pre energetickú politiku, 
- Zuzana Klčová, členka Sektorovej rady zastupujúca oblasť teplárenstva. 

Dátum stretnutia: 21. november 2019
Počet členov pracovnej skupiny: 7



Prerozdelenie premís

I. ADAPTÁCIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA NOVÚ LEGISLATÍVU EUROPSKEJ ÚNIE A JEJ VPLYV NA 
ŠTRUKTÚRU ĽUDSKÝCH ZDROJOV DO ROKU 2030 S VÝHĽADOM DO ROKU 2050
- DEKARBONIZÁCIA ENERGETIKY
- DECENTRALIZÁCIA ENERGETIKY
- ELEKTRIFIKÁCIA ENERGETIKY
- ÚČINNÉ SYSTÉMY CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM (zahrňuje aj energetické využitie odpadov) 
- ZELENÁ ENERGIA V DISTRIBUČNEJ SIETI ZEMNÉHO PLYNU

II. DOPAD DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE SEKTORA NA ŠTRUKTÚRU A ZMENU ZRUČNSTÍ 
PRACOVNEJ SILY 
- Zintenzívňovanie zavádzania inovácií z iných oblastí do energetiky
- Využitie umelej inteligencie (AI) v energetike
- Inteligentné siete - Smart grids

III. RIADENÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH VZDELÁVANIA PRE SEKTOR 
ENERGETIKY, S OSOBITÝM DÔRAZOM NA JADROVÚ ENERGETIKU  
- Riadený rozvoj ĽZ pri rozširovaní využitia jadrovej energie
- Duálne vzdelávanie
- Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 – energetika
- Definícia strategického riadenia ľudských zdrojov (SRĽZ)

Inteligentné Smart systémy CZT
- Zachytávanie a skladovanie CO2
- Power to gas (Zelené energia v distribučnej sieti zemného plynu)
- Blockchain v energetike

Celkový počet premís v IS SRI: 18
Počet premís podľa nového rozdelenia: 3



Návrh Premís strategického smerovania sektora s dopadmi na ľudské zdroje

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Počet strán dokumentu: 5

Poslanie sektora
Premisy strategického smerovania sektora s dopadmi na ľudské zdroje
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Návrh SWOT analýzy sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava spol. s r.o.
Počet strán dokumentu: 1
Formát: A3

SWOT analýza sektora
vonkajších vplyvov pôsobiacich na sústavu povolaní
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Hlavné ciele na nadchádzajúce obdobie

▪ Identifikovať Kritické a kľúčové činitele vychádzajúce z potreby vytvorenia efektívnej štruktúry sústavy 

povolaní na zabezpečenie konkurenčnej schopnosti príslušného sektora

▪ Uzavrieť I. a II. cyklus Sektorovej stratégie

▪ Naformulovať strategický zámer ako žiadúci stav, ktorý sa má dosiahnuť v strategickom horizonte do roku 

2030



Termín tretieho rokovania Sektorovej rady

▪ 1. rokovanie: 18. september 2019

▪ spoločné rokovanie ASR, RV SRI, garantov a predsedov sektorových rád 21.-22.10.2019

▪ 2. rokovanie – 11. december 2019 

▪ 3. rokovanie – marec 2020 

▪ 4- 6. v roku 2020 ( jún, september, december)

Stanovenie úloh a termínov
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Privátna zóna

https://test.sri.sk/login
https://www.sustavapovolani.sk/vz_domov
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Závery z rokovania9

Návrh záverov z rokovania

Návrhy záverov z rokovania - banko.docx
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Ďakujeme za pozornosť


