ZÁVERY ZO 7. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE DOPRAVU, LOGISTIKU, POŠTOVÉ SLUŽBY

Spôsob rokovania:

online aplikácia MS Teams

Dátum rokovania:

25. marec 2021

Začiatok rokovania:

1300 hod.
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
na svojom 7. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre dopravu, logistiku,
poštové služby (ďalej len „Sektorová rada“).
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch zo 6. rokovania Sektorovej rady.
3. Aktuálny stav úloh v rámci aktivity „Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov“
a zadefinovanie ďalšieho postupu prác
4. Aktuálny stav v téme „Sektorové inovácie“ v nadväznosti na garantované národné štandardy
zamestnania (ďalej len „NŠZ“) a aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
5. Aktuálny stav v rámci aktivity „Tvorba a revízia NŠZ“ a plánovaný harmonogram na najbližšie
obdobie
6. Postup práv v aktivite „Ranking poskytovateľ vzdelávania“
7. Návrh Záverov z rokovania Sektorovej rady z 25. marca 2021

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

2. Pokračovanie v projektových aktivitách tak, ako bolo tajomníkom odprezentované
a odsúhlasené členmi Sektorovej rady
3. Závery zo 7. rokovania Sektorovej rady zo dňa 25. marca 2021 s príslušnými úlohami pre členov
Sektorovej rady.
III.
ukladá
1.

Vypracovať podkapitolu 1.1 Charakteristika odvetvia v zmysle pokynov od tajomníka za
jednotlivé odvetvia/oblasti:
- železničná doprava: p. Janšo, p. Šimko, p. Lelovský, p. Kušpál
- cestná doprava: p. Oleš
- verejná osobná doprava: p. Brinziková, p. Jerguš, p. Škúci
- vodná doprava: p. Csöböková
- letecká doprava: p. Novák-Sedláčková, p. Mader Kutská
- logistika: p. Gnap
- poštové služby: p. Loučková (vypracované)
Zodpovední: vyššie uvedení
Termín: 5. apríl 2021

2. Sumarizovať strategické dokumenty (národné a medzinárodné), ktoré pojednávajú o vývoji
sektora v nadväznosti na ľudské zdroje
Zodpovední: p. Kukumberg + ostatní členovia podľa uváženia
Termín: 5.4.2021

3. Aktualizovať SWOT analýzu ako súčasť kapitoly 1.2 Sektorovej stratégie
Zodpovední: členovia uvedení v bode č. 1 podľa rozdelenia oblastí sektora
Termín: do 12.4.2021
4. Vypracovať odrážky k PESTLE analýze za jednotlivé odvetvia/oblasti sektora:
Zodpovední: členovia uvedení v bode č. 1 podľa rozdelenia oblastí sektora
Termín: do 12.4.2021

5. Kontrola a doplnenie zoznamu inovácií z oblasti logistiky, poštových služieb, leteckej dopravy +
krátky opis ku každej inovácií
Zodpovední: p. Loučková, p. Mader-Kutská, p. Novák Sedláčková, p. Gnap
Termín: 12.4.2021

6. Vybraným členov spárovať garantované NŠZ s inováciami a určiť dopad v zmysle odbornej
vedomosti a zručnosti
Zodpovední: p. Lelovský, p. Tóthová, p. Tibenská, p. Brinziková, p. Jerguš, p. Kovačičová, p.
Oleš, p. Škúci, p. Kušpál, p. Gnap, p. Mader-Kutská / p. Novák Sedláčková
Termín: 26.4.2021
7. Oboznámiť sa so zoznamom škôl v rámci aktivity „ranking poskytovateľov vzdelávania“, ktorý
tajomník zašle členom na vedomie
Zodpovední: členovia zastupujúci zamestnávateľov a zamestnávateľské združenia
Termín: priebežne podľa pokynov tajomníka

IV.
berie na vedomie
1.

Predbežný termín ôsmeho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 10.6.2021

2.

Miesto a spôsob rokovania upresní v dostatočnom predstihu garant a predseda Sektorovej rady.

V Bratislave, 25. marca 2021

Ing. Ján Žačko
predseda Sektorovej rady
pre dopravu, logistiku, poštové služby

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.

