
9. rokovanie
Sektorovej rady pre dopravu, logistiku a 

poštové služby



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Aktuálna situácia v sektore (JUDr. Martin JERGUŠ; Ing. Branislav ŠKÚCI; Ing. Marián LELOVSKÝ)

3. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

4. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

5. Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

6. Sektorové partnerstvá

7. Tvorba a revízia NŠZ

8. Problematika učebných a študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje zdravotná 
spôsobilosť

9. Zaujímavosti z dotazníkových zisťovaní spoločnosti Trexima Bratislava realizovaných 
v roku 2021

10. Harmonogram činnosti Sektorovej rady na ďalšie obdobie

11. Diskusia

12. Závery z rokovania



2. AKTUÁLNA SITUÁCIA V SEKTORE

▪ JUDr. Martin Jerguš (Združenie prevádzkovateľov MHD)

Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú 

mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti

▪ Ing. Branislav Škúci (Slovak Lines, a. s.)

Aktuálny stav v cestnej doprave – nedostatok vodičov

▪ Ing. Marián Lelovský (ZSSK, a. s.)

Aktuálny stav v železničnej doprave – nedostatok rušňovodičov



3. AKTUÁLNE INŠTITUCIONÁLNE A 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Slovenská správa ciest

Ukončenie členstva: Danka Kovačičová

Návrh nového člena: v procese riešenia

Celkový počet členov bez tajomníka: 24

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave

Pôvodná členka: Mgr. Lucia Mader-Kutská

Návrh presunu do pracovnej skupiny Sektorovej rady

Návrh nového člena: v procese



4. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH 
Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Pokračovať v tvorbe a revízii NŠZ v zmysle pokynov tajomníka

Oboznámiť sa s finálnou verziou SSRĽZ (kapitola 1. a 2.) a hlasovať o nej

Zaslať námety na ďalšiu činnosť Sektorovej rady a námety na presadzovanie 

aktivít zo schválenej SSRĽZ
ĎAKUJEM 

VÁM



5. SEKTOROVÁ STRATÉGIA 
ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

71 SEKTOROVÝCH OPATRENÍ

100 AKTIVÍT

• Oficiálne predloženie na rokovanie Hospodárskej a
sociálnej rady SR

• Realizácia navrhovaných aktivít a opatrení

• Máme 2 typy navrhovaných aktivít



1 TYP:
V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami zadefinovanej aktivity vyplýva 
zo zákona resp. priamo z kompetencií

Príklad: 



• Aktualizácia štátneho vzdelávacieho programu, vytvorenie experimentálneho študijného 
odboru, a vytvorenie pracovnej skupiny na jeho tvorbu, je interná záležitosť Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania 

• V prípade zmien a dodatkov k štátnym vzdelávacím programom (kompetencia Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania, finálne tieto ŠVP a dodatky k nim schvaľuje MŠVVaŠ SR) je 
ŠIOV povinný zriadiť pracovnú skupinu (jej členovia sú riadne zazmluvnení v súlade s 
ustanoveniami Zákonníka práce), kde z kompetenčných dôvodov musí angažovať zástupcov 
SaPO (vyjadriť sa k obsahu vzdelávania - a teda aj k rozšíreniu rozsahu o oblasti súvisiace s 
inováciami, resp. iné potreby trhu práce) a zástupcov reprezentatívnych odborných škôl (aj vo 
vzťahu k obsahu, ale aj vo vzťahu k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu: didaktika, 
metodika, časová dotácia jednotlivých predmetov, zdravotná spôsobilosť, psychohygiena, 
materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, a iné relevantné skutočnosti). Uvedené vo 
všeobecnosti upravuje aj § 29 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.



1. TYP:
V rámci zodpovedného subjektu sme zadali taký subjekt, ktorému plnenie nami zadefinovanej aktivity vyplýva 
zo zákona resp. priamo z kompetencií

Príklad:



2 TYP: PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH AKTIVÍT JE MOŽNÉ VYUŽIŤ TZV. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ



2. TYP: PRE REALIZÁCIU NAVRHNUTÝCH AKTIVÍT JE MOŽNÉ VYUŽIŤ TZV. SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

▪ Členovia obdržíte sumárny dokument (word), v rámci ktorého sa prosím zamyslite a identifikujte 
subjekty pre potenciálne sektorové partnerstvá

▪ Cieľom je navrhnúť také partnerstvá, vďaka ktorým bude možné realizovať Vami navrhované 
aktivity v stratégii

▪ Termín pre prvý nástrel: 18.2.2022



Skvelý príklad toho, ako môžu byť aktivity 
realizované v praxi a akým smerom viesť sektorové 

partnerstvá ☺

VIDEO od pani Brinzíkovej (DPMK)



SEKTOROVÉ PARTNERSTVÁ

Partnerstvá majú rozvíjať spoluprácu v určitej oblasti, ktorá je kľúčová z pohľadu rozvoja ľudských zdrojov, inovácií, 
či z pohľadu pripravenosti a konkurencieschopnosti Slovenska. Môže ísť o spoluprácu na rôznych dlhodobých 
projektoch, na príprave ľudských zdrojov pre trh práce, či už z pohľadu získavania praktických skúseností alebo z 
pohľadu inovácií. Z tohto hľadiska sú dôležité predovšetkým partnerstvá vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov, 
zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, ako aj vzdelávacích a výskumných inštitúcií a pod. 

Príklad dobrej praxe: 

• dohoda o partnerstve medzi Žilinskou Univerzitou v Žiline, Fakultou riadenia a informatiky a spoločnosťou IPESOFT 
– participácia zástupcov zamestnávateľa na tvorbe študijného programu, zvýšenie časovej dotácie na stáže 
študentov u zamestnávateľa, prítomnosť zástupcov zamestnávateľa na teoretickom vyučovaní na univerzite,...

• Klaster v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorého cieľom je adresná podpora vzdelávania so 
zameraním na informačné a komunikačné technológie na všetkých stupňoch vzdelávania (www.zait.sk)



Príklad zo Sektorovej 
rady pre informačné 
technológie a 
telekomunikácie



2 úlohy pre členov

1. Identifikovať sektorové 
partnerstvá, v ktorých ste 
zapojení, prípadne o ktorých 
máte vedomosť



2. Oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo SSRĽZ a pri vybraných aktivitách 
navrhnúť sektorové partnerstvo pre jej realizáciu



2 úlohy pre členov

1. Identifikovať sektorové partnerstvá, v 
ktorých ste zapojení, prípadne o ktorých 
máte vedomosť

2. Oboznámiť sa so sumarizáciou aktivít zo 
SSRĽZ a pri vybraných aktivitách 
navrhnúť sektorové partnerstvo pre jej 
realizáciu

Termín: 18.2.2022

Zriadime si pracovnú skupinu?



7. Tvorba a revízia NŠZ



Posledné zostávajúce NŠZ na spracovanie

Celkový počet garantovaných NŠZ: 101

Počet zostávajúcich NŠZ na spracovanie: 12

Termín: marec 2022 – ukončovanie projektových aktivít pre MPSVR SR

Prosba: Technik cestnej dopravy – bez autora (p. Zeher ČESMAD)

Aktuálny popis z IS SRI: Stredoškolské zamestnanie – pracovník prijíma vozidlá do opravy, zadeľuje prácu, určuje 
závadu na vozidle, prijíma objednávky od dispečera, spracováva spotrebu pohonných hmôt a pod. 

Kto je ochotný prevziať garanciu, prosím?



8. Problematika učebných a študijných 
odborov, v ktorých sa vyžaduje 

zdravotná spôsobilosť



Genéza...
• 9. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku

• Senzorické problémy (zrak, sluch), problémy s citlivosťou pokožky, 
ktoré obmedzujú výkon práce, problémy s kardiovaskulárnym 
systémom, problémy pohybového aparátu žiakov, sociálna 
adaptabilita, iné...

• Zamestnávatelia na to začínajú upozorňovať



Zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 
určuje na ročnej báze zoznam 
učebných a študijných odborov, v 
ktorých sa vyžaduje zdravotná 
starostlivosť študovať príslušný odbor 
vzdelávania



Na druhej strane ale Štátny vzdelávací program (ŠIOV) pre sk. 
odborov 37 ustanovuje väčší počet UO/ŠO, v rámci ktorých je 
potrebné zisťovať zdravotnú spôsobilosť

• Železničiar

• Manipulant poštovej prevádzky a prepravy

• Logistika a manažment v cestnej preprave





Zdravotná spôsobilosť

▪ Zoznam MŠVVŠ SR nie je zverejňovaný vo vzťahu k podmienkam na 
zdravotnú spôsobilosť, určeným v jednotlivých ŠVP (pre sk. odborov 
sú ŠVP z roku 2013).

▪ Je potrebné zadefinovať, pri ktorých UO a ŠO by sa mala vyžadovať 
zdravotná spôsobilosť budúcich žiakov SOŠ a definovať 
nevyhovujúce postihnutia pre budúci výkon povolania.

▪ Sektorová rada môže určiť učebné a študijne odbory, na ktoré sa pri 
výkone zamestnania vzťahuje potreba zdravotnej spôsobilosti.



Navrhovaný postup pre Sektorovú radu

▪ Zistiť potrebu overovania zdravotnej spôsobilosti pre jednotlivé učebné a 
študijné odbory (sk. odborov 37)

▪ Eviduje ŠIOV nezrovnalosť pri vytváraní zoznamu UO a ŠO, v ktorých sa 
vyžaduje zdravotná spôsobilosť – je známy dôvod vzniku tejto 
nezrovnalosti?

▪ Zadefinovať, aké reálne náležitosti vo vzťahu k overeniu zdravotnej 
spôsobilosti potrebuje aplikačná prax

▪ Zadefinovať navrhovanú textáciu pre ŠIOV – ako navrhujete doplniť/zmeniť 
ustanovenia ŠVP pre sk. odborov 37, pri ktorých odboroch je potrebné 
požadovať splnenie podmienky zdravotnej starostlivosti a prečo –
odôvodnenie (aké modelové situácie vznikajú v aplikačnej praxi, aké sú 
problémy v uplatnení žiaka vo vzdelávacom procese, resp. následne ako 
absolventa na trhu práce)



9. Zaujímavosti z dotazníkových 
zisťovaní spoločnosti Trexima Bratislava 

realizovaných v roku 2021



ANALYTICKÉ A PROGNOSTICKÉ 
podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti 

do roku 2030+

Strategický materiál PRÁCA 4.0



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



NÁVRH OPATRENÍ

✓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



• automatizácia, digitalizácia a technológie umelej
inteligencie zmenia trh práce

• ktoré budúce kľúčové zručnosti by mali mať
v budúcnosti zamestnanci, aby sa vedeli efektívne
prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu
práce?

• prehľad budúcich kľúčových kompetencií a úroveň
ich relevancie pre zamestnávateľov

• vstupná analýza na nastavenie aktualizácie potrieb
v rámci formálneho alebo ďalšieho vzdelávania
najmä v oblasti mäkkých zručností

Priebeh dotazníkového zisťovania

• dotazník vystavaný na dvoch medzinárodných 
štúdiách

• hodnotenie zručností a ich relevancie dnes a 
do roku 2030 u dvoch skupín zamestnancov

• 522 respondentov

• opis možných preferovaných spôsobov 
získavania týchto budúcich žiadaných 
zručností

Dotazníkové zisťovanie relevancie budúcich zručností pre zamestnávateľov na zabezpečenie 
budúcich pracovných činností

ZRUČNOSTI PRE BUDÚCNOSŤ 
KONKURENCIESCHOPNÉHO TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU



ZRUČNOSTI PRE BUDÚCNOSŤ 
KONKURENCIESCHOPNÉHO TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU



ZRUČNOSTI PRE BUDÚCNOSŤ 
KONKURENCIESCHOPNÉHO TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU



Priebeh dotazníkového zisťovania

• Skúmali sme rozdiel v počte týchto 
zamestnancov medzi rokmi 2016-2020

• Vyhodnotený bol podiel týchto 
zamestnancoch na celkovom počte 
zamestnancov v SR

IDENTIFIKÁCIA VPLYVOV DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE NA 
HOSPODÁRSTVO SR A JEDNOTLIVÉ ODVETVIA
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Podiel IT zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v sektore

• Nárast počtu IT zamestnancov v 
súbehu s nárastom počtu 
„ostatných“ zamestnancov v 
sektore

• V roku 2020 vplyvom pandémie 
klesá celkový počet zamestnancov 
a súčasne rastie počet 
zamestnancov s IT zameraním. 
Podiel zamestnancov 
špecializujúcich sa na IT oblasť 
daného sektora sa preto naďalej 
zvyšoval. 



Zoznam IT zamestnaní s najvyšším podielom v rámci sektora 
doprava, logistika, poštové služby



VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ 
ZRUČNOSTI

Ktoré zamestnania budú ovplyvnené 
najviac?

Chceme určiť mieru vplyvu inovácie na kategóriu odborných zručností, 
ktoré využívajú zamestnanci pri výkone svojho zamestnania.



VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ 
ZRUČNOSTI



VPLYV INOVÁCIÍ NA ODBORNÉ ZRUČNOSTI

PRIEMER – VŠETKY SEKTOROVÉ RADY (191) DOPRAVA, LOGISTIKA, POŠTOVÉ SLUŽBY (9)



10. HARMONOGRAM ĎALŠEJ ČINNOSTI

Termín 10. rokovania

jún 2022



11. DISKUSIA



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Michal Hrnčiar


