
 
 
 

 

 
 

 
 

ZÁVERY Z 3. ROKOVANIA  
SEKTOROVEJ RADY PRE DOPRAVU, LOGISTIKU, POŠTOVÉ SLUŽBY 

 
 
Miesto rokovania:   Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava 
Dátum rokovania:  10. február 2020 
 
Začiatok rokovania:  0830 hod.  
 
 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby  
 na svojom 3. rokovaní pre činnosti SRI 

 
 

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

 
1. Aktuálny stav inštitucionálneho a personálneho zloženia Sektorovej rady. 

2. Plnenie úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených v Záveroch z II. 

rokovania Sektorovej rady.   

3. Aktuálne výzvy vypracovania Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

4. Návrhy na zmeny v zozname NŠZ a prepojenosť na revíziu národnej klasifikácie zamestnaní  

SK ISCO-08 

5. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady (tvorba sektorovej stratégie, podpísanie 

pracovných výkazov a pod.). 

6. Harmonogram a postup práce Sektorovej rady, vrátane harmonogramu ďalších rokovaní.   

II. 
s c h v a ľ u j e 

 
1. Organizačné zabezpečenie činnosti Sektorovej rady. 

2. Optimalizáciu dopadov na ľudské zdroje v I. premise a zmenu ich znenia nasledovne:  

Dopad č. 1:  Identifikácia nových digitálnych zručností pre existujúce profesie  

Dopad č. 2:  Prehodnotenie a doplnenie relevantných obsahov vzdelávania 



 
 
 

 

 
 

 
 

Dopad č. 3:  Identifikácia dopytu po špecializovaných zamestnancoch  

Dopad č. 4:  Potreba ďalšieho vzdelávania dospelých  

Dopad č. 5:  Propagácia povolaní a uplatnenia sa v sektore doprava, poštové služby, 

logistika 

Dopad č. 6: implementácia prieniku znalostí a vedomostí vo vzdelávacom procese 

 

Na základe nižšie uvedeného v časti „ukladá“ je možnosť tieto dopady modifikovať. V Premise 

č. 2 je potrebné prehodnotiť schválené dopady z 2. rokovania a v prípade potreby navrhnúť 

nové resp. zlúčiť súčasné.  

 

3. Vybrané vypracované návrhy 3. a 4. cyklu stratégie rozvoja ľudských zdrojov  

4. Návrhy na zmeny garantovaných NŠZ  a návrhy na revíziu národnej klasifikácie SK ISCO-08: 

1) Spracovateľ denných záznamov vodičov autobusu – zamietnutý návrh 

2) Špecialista cestovných poriadkov v autobusovej doprave – schválený návrh 

v znení: Špecialista cestovných poriadkov 

3) Operátor pre prevádzku autonómnych a hybridných vozidiel - Zamieta sa 

vzhľadom na to, že táto pozícia ešte neexistuje. V budúcnosti ju možno zaradiť 

v prípade, ak by bol popis pracovnej činnosti, resp. kvalifikačné požiadavky 

rozdielne voči dispečerom. 

4) Tranzitér – zamietnutý návrh na vyradenie 

5) Vodič dodávkového vozidla – schválený návrh – je ale potrebné zvážiť, či z 

pohľadu kvalifikačných požiadaviek a popisu pracovných úloh je účelné ho 

vypracovať (pán profesor Gnap) 

6) Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel – schválený návrh 

7) Stevard v osobnej železničnej doprave – vyradenie predmetného NŠZ nebolo 

členmi Sektorovej rady odsúhlasené 



 
 
 

 

 
 

 
 

8) Administratívny pracovník v leteckej doprave – návrh na vyradenie 

predmetného NŠZ nebol akceptovaný z dôvodu existencie administratívneho 

pracovníka naprieč ďalšími druhmi dopravy 

9) Pracovník vybavenia cestujúcich v leteckej doprave – návrh na zmenu názvu 

odsúhlasený. Nové znenie predmetného NŠZ: Pracovník vybavenia cestujúcich 

a batožiny v leteckej doprave 

• Ďalšie doručené návrhy z oblasti leteckej dopravy budú predmetom samostatného 

pracovného stretnutia s členkami p. Mader Kutkou a p. Novák Sedláčkovou. Po 

stretnutí budú vypracované a odkonzultované návrhy predmetom hlasovania 

ostatných členov Sektorovej rady 

• Návrh na zaradenie nového NŠZ „Zamestnanec cestnej údržby – diaľničná patrola“ 

bude predmetom ďalšej komunikácie s členom Sektorovej rady p. Olešom. Následne 

bude finálny návrh zaslaný ostatným členom Sektorovej rady na schválenie.  

 

5. Závery z 3. rokovania Sektorovej rady zo dňa 10. februára 2020 s príslušnými úlohami pre 

členov Sektorovej rady 

III. 
u k l a d á 

 
1. Vybraným členom a tajomníkovi Sektorovej rady vybrať dokumenty z knižnice Informačného 

systému do bibliografických zdrojov 

 (Zodpovední: predbežne p. Janšo + tajomník; Termín: 24. február 2020) 

 

 

2. Členom Sektorovej rady oboznámiť sa so zaslanými podkladmi k 3. a 4. cyklu a návrhmi nových 

dopadov pre Premisu č. 1 a v prípade potreby navrhnúť znenie ďalších dopadov na ľudské 

zdroje v kontexte schválených premís z 2. rokovania Sektorovej rady. Členovia Sektorovej rady 

potvrdia mailovou formou tajomníkovi súhlas s novými dopadmi k Premise č. 1 resp. v prípade 



 
 
 

 

 
 

 
 

potreby navrhnú zmeny názvov dopadov, zlúčia prieniky a zašlú návrh na optimalizovanie 

a zmenu dopadov.  

(Zodpovední: Členovia Sektorovej rady; Termín: 24. február 2020) 

 

3. Členom Sektorovej rady vypracovať návrh na revíziu dopadov na ľudské zdroje v Premise č. 2, 

schválenej počas 2. rokovania Sektorovej rady. V prípade potreby členovia zašlú tajomníkovi 

návrh na nové dopady na ľudské zdroje prostredníctvom mailu.  

(Zodpovední: Členovia Sektorovej rady; Termín: 26. február 2020) 

 

4. Členom Sektorovej rady oboznámiť sa so spripomienkovanými podkladmi 3. a 4. cyklu 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov pre 6 nových dopadov na ľudské zdroje. Poklady sú 

výsledkom práce vybraných členov v rámci pracovnej skupiny a pre účely tohto rokovania boli 

upravené, doplnené a spripomienkované.  

       (Zodpovední: Členovia Sektorovej rady; Termín: 25. február 2020) 

 

 

5. Členom Sektorovej rady nahlásiť svoju participáciu na Premise č. 1 resp. Premise č. 2 (prípadne 

oboch) a určiť časti resp. dopady na ľudské zdroje, ktoré by chcel vypracovať v zmysle pokynov 

k 3. a 4. cyklu stratégie (podľa zaslanej predlohy s tabuľkami vo worde). Svoju účasť na tvorbe 

týchto častí nahlási tajomníkovi Sektorovej rady prostredníctvom mailu.  

       (Zodpovední: členovia Sektorovej rady; Termín: 25. február 2020)   

                                                              

 

6. Sfinalizovať návrhy na 3. a 4. cyklu pre obe schválené premisy 

                                         (Zodpovední: členovia Sektorovej rady; Termín: podľa dohody 

s tajomníkom na základe rozdelenia do pracovných skupín) 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

7. Priebežne dopĺňať finálne znenie poslania sektora na základe podkladov od členov Sektorovej 

rady, prípadne nových materiálov.  

 

(Zodpovední: Predseda Sektorovej rady; Termín: 28. február 2020) 

 

 

 

 

              IV. 

b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

1. Predbežný termín štvrtého rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční v mesiaci máj/jún 

2020 (presný termín rokovania bude tajomník určovať na základe najvyššej možnej účasti) 

 

Poznámka:  

Novému členovi Sektorovej rady, Ing. Branislavovi Škúcimu, bol odovzdaný menovací dekrét.  

 
 
 
 
Bratislava, 10. február 2020   

 

 

 

 

 

 
 

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


