SEKTOROVÁ RADA

pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

BUDÚCNOSŤ

JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH
PRÍHOVOR TAJOMNÍČKY SEKTOROVEJ RADY
MALVÍNY DUDÁŠOVEJ
Slovenský textilný, odevný, kožiarsky a obuvnícky priemysel má nezastupiteľnú úlohu v národohospodárskom komplexe. Na Slovensku má dlhodobú tradíciu, patrí k najstarším odvetviam
spracovateľského priemyslu. Sektor výroby textilu, odevov, kože a obuvi však nemá svoje zastrešenie v štruktúre Ministerstva hospodárstva SR. Projekt SRI tak svojim spôsobom vyplnil medzeru
v informačnom zázemí pre prácu subjektov odvetví a pokúša sa naformulovať rozhodujúce smery
rozvoja odvetví vo väzbe na posilnenie ich konkurenčnej schopnosti v kontexte celoúnijného
smerovania. Zásluhu na tom má predovšetkým aktívna práca Sektorovej rady pre textil, odevy,
obuv a spracovanie kože.

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN
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Identifikácia inovácií, technologických zmien, nových alebo zdokonalených výrobkov a služieb
v sektore
Tvorba a aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 a s výhľadom do 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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Integrovaný odborový zväz
Gemtex, a.s.
TPS Slovakia s.r.o.
TENTEX Trenčín, spol. s r.o.
Trenčianska regionálna komora SOPK
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Makyta a.s.
AZZZ SR
MODEX, a.s.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Eterna, s. r. o.
VULKAN Partizanske a.s.
Ministerstvo hospodárstva SR
SOŠ Púchov
SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit
Trenčiansky samosprávny kraj
SALTRA, s. r. o.
TATRASVIT SVIT – SOCKS, a. s.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Kompletný zoznam členov Sektorovej rady nájdete na www.sustavapovolani.sk.

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE
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Ekologické materiály (konopné vlákna, vlákna z produktov rastlinného pôvodu – kávové zrná,
ananás, banány)
Ekologické farbenie materiálov
3D technológie a materiály
Digitálne oblečenie
Elektrifikácia tkanín
Technologické inovácie strojného vybavenia
Druhotné spracovanie textilného odpadu, „no waste“ odevná výroba

DOPAD PANDÉMIE COVID-19 NA TEXTILNÝ, ODEVNÝ, OBUVNÍCKY A KOŽIARSKY PRIEMYSEL
Tento rok čelí celý svet zdravotnej a hospodárskej kríze, ktorá má veľký dopad aj na textilný
a odevný priemysel. Keďže sú dodávateľské reťazce v tomto sektore globalizované, dopady pandémie pociťuje toto odvetvie na celom svete. V prvej fáze pandémie muselo množstvo veľkých
reťazcov zastaviť svoju výrobu, globálne módne značky zatvárali svoje obchody. Rušenie objednávok v súvislosti s narušením dodávateľského reťazca viedlo k zbytočnému vzniku odpadu – výrobcovia odevov mali zakúpené látky, nastrihali ich, prípadne z nich bolo ušité aj oblečenie, ktoré
si však objednávateľ neodobral. Aby podniky nemuseli úplne zastaviť svoju výrobu, mnoho z nich
sa zameralo na výrobu ochranných pomôcok (rúška, chirurgické plášte atď.).
V dôsledku pandémie sa zmenila aj celková komunikácia v tomto biznise. Kvôli obmedzeniu možnosti cestovania a medzinárodnej prepravy tovarov sa začali viac využívať moderné komunikačné
technológie, ako digitálna komunikácia, digitálna prezentácia a vizualizácia vzoriek a inovačných
konceptov alebo digitálne nástroje na vyhľadávanie nových produktov a obchodných príležitostí.
Výrobcovia sa snažia reagovať na vysokú infláciu a spomalenie a výpadky globálnej logistiky
zabezpečením regionálnych zdrojov.

www.sustavapovolani.sk
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