SEKTOROVÁ RADA
pre dopravu, logistiku, poštové služby

BUDÚCNOSŤ

JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH
PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY JÁNA ŽAČKA
(ÚNIA DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR)
Pocítiť vplyv inovácií a technologických zmien v každodennom živote nám jednoznačne umožňujú odvetvia ako doprava, logistika a poštové služby. Doprava je už v súčasnosti značne ovplyvnená silnejúcim vplyvom elektromobility, ktorá sa na najbližšie roky javí ako najschodnejšia cesta na naplnenie cieľov stratégie Európa 2030 v oblasti znižovania emisií. Nekonečné možnosti
využitia umelej inteligencie a analýzy dát sa v logistike prejavia najmä v oblasti spracovávania
objednávkových profilov a štruktúry prepravných činností. Rozvoj elektronického obchodu a informatizácie bude výrazne ovplyvňovať aj segment poštových služieb, ktoré plnia dôležitú úlohu
s cieľom prispieť k sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v EÚ. A čo majú sektory doprava,
logistika a poštové služby spoločné z hľadiska inovácií? Príkladom je zavádzanie autonómnych
dopravných prostriedkov v najbližších desaťročiach. Týmto a ešte mnohým ďalším zmenám je
potrebné pripisovať dôležitosť najmä z hľadiska odborných vedomostí a zručností budúcej pracovnej sily. Práve o to sa v súčasnosti snaží Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR
v gescii MPSVR SR.

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN
> Identifikácia inovácií, technologických zmien, nových alebo zdokonalených výrobkov a služieb v sektore
> Tvorba a aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 s výhľadom do roku 2050
> Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0
> Sektorové analýzy a prognózy vývoja na trhu práce
> Iniciácia a podpora vytvárania aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi, strednými
a vysokými školami
> Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
> Ranking poskytovateľov vzdelávania

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE
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>
>
>
>
>
>
>
>

Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Republiková únia zamestnávateľov
Železnice Slovenskej republiky
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Slovenská pošta, a.s.
Združenie prevádzkovateľov hromadnej
dopravy
Žilinská univerzita v Žiline
Stredná odborná škola dopravná MartinPriekopa
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Odborové združenie železničiarov
Štátny inštitút odborného vzdelávania

> Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR
> Slovenská plavba a prístavy, a.s.
> Slovenská správa ciest
> ČESMAD Slovakia
> Zväz logistiky a zasielateľstva
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Banská Bystrica
> Bratislavský samosprávny kraj
> Volkswagen Slovakia, a.s.
> Národná diaľničná spoločnosť a. s.
> Letisko M. R. Štefánika
> Siemens Mobility, s.r.o.
> Slovak Lines, a.s.

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE
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Automatizácia
Digitalizácia
Internet of Things (Internet vecí)
Robotizácia
Informačno-komunikačné technológie
BIG DATA
Autonómne dopravné prostriedky,
mechanizmy a strediská
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>
>
>
>

Umelá inteligencia
Integrovaná doprava
Elektronizácia
Smart cities
Dopravný systém efektívne využívajúci
zdroje
> 3D tlač
> Virtuálna realita

PANDÉMII NOVÉHO KORONAVÍRUSU SA DÁ PRISPÔSBIŤ,
NIE VŠAK VO VŠETKÝCH SMEROCH
Mobilita obyvateľov vplyvom aktuálnej pandémie výrazne klesla, čo najviac pocítili prepravcovia
vo všetkých druhoch dopravy. Keďže verejná osobná doprava musí byť zabezpečovaná aj napriek
poklesu počtu prepravených osôb, dopravcovia vykonávajú opatrenia na zachovanie zdravia svojich zamestnancov, najmä vodičov. Možnosti platby bezkontaktnými platobnými prostriedkami
u vodičov autobusov sú nástrojom, ktorý pred pandémiou nebol veľmi rozšírený, no vďaka aktuálnej situácii došlo k jeho rozmachu. Taktiež sa zvýšil predaj cestovných dokladov cez internet.
Pokým autobusová a vlaková doprava naďalej fungujú aspoň v prázdninovom režime, letecká
doprava sa trápi s historickým prepadom počtu prepravených cestujúcich. Útlm celosvetovej
leteckej prepravy negatívne vplýva aj na náš letecký sektor, ktorý zažíva návrat stavu spred 20tich rokov, čo sa týka počtu prepravených cestujúcich. Za menšiu kompenzáciu týchto výpadkov môže byť považovaná aspoň sčasti zvýšená letecká preprava tovarov, tzv. cargo. Pošta ako
poskytovateľ dôležitej služby vďaka aktuálnej pandémii mohla rozšíriť svoju ponuku služieb, tzv.
balíkoboxy, ktoré so sebou prinášajú novú formu doručovania zásielok bližšie ku klientovi, bez
nutnosti navštívenia kamennej pobočky.

www.sustavapovolani.sk
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