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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK
3D

trojrozmerný

ACVT

Poradný výbor pre odborné vzdelávanie

AI

Artificial Intelligence (Umelá inteligencia)

Akčný plán

Akčný plán k Národnému programu reforiem Slovensko 2020

Aliancia

Aliancia sektorových rád

angl.

po anglicky

APS

systém na odhaľovanie plagiátov pre potreby slovenských akademických a
výskumných inštitúcií, tzv. antiplagiátorský systém

APZ

Asociácia priemyselných zväzov

AZZZ SR

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

BIBB

Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie

BIM

informačné modelovanie budov (angl. Building Information Modeling)

BMBF

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu SRN

BOZP

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

CAD

počítačom podporovaný dizajn (angl. Computer assisted design)

CAD/CAM

návrh/výroba za pomoci počítača (angl. Computer Aided Design/Computer
Aided Manufacturing)

CAHAI

Ad hoc výbor Rady Európy pre umelú inteligenciu

CEDEFOP

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

CIP

Centrálny informačný systém pre výskum, vývoj a inovácie

CNC

počítačom riadený stroj (angl. Computer Numerical Control)

COVaP

Centrum odborného vzdelávania a prípravy

COVID-19

infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom izolovaným v roku 2019

CPPPaP

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

CREPČ

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti

CRM

riadenie vzťahov so zákazníkmi (angl. Customer relationship management)

CRNS

Štátne centrum pre vedecký výskum (Centre national de la recherche
scientifique)

CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác

CSR

spoločenská zodpovednosť firiem (angl. Corporate Social Responsibility)

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

CŽV

celoživotné vzdelávanie

ČESMAD

Združenie cestných dopravcov
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ČR

Česká republika

DCOM

Dátové centrum obcí a miest

DESI

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (The Digital Economy and Society
Index)

DevOps

vývoj a prevádzka (angl. Development and Operations)

DGVT

Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie

DMS

Systém na správu dokumentov (angl. Document management system)

DOD

Deň otvorených dverí

ECDI

Elektrodynamická konštrukcia a vývoj (Electrodynamics construction and
development)

ECOFIN

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

EDU TV

Portál Učíme na diaľku

EHP

Európsky hospodársky priestor

EIMRK

posudzovanie vplyvov na životné prostredie (angl. Environmental Impact
Assesment)

EIF

Európsky investičný fond

EK

Európska komisia

EKR

Európsky kvalifikačný rámec

EP

Európsky parlament

ERA

Európsky výskumný priestor

EQF

Európsky kvalifikačný rámec (angl. European Qualification Framework)

EPALE

Elektronická platfoma vzdelávania dospelých v Európe

ESCO

Európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a zamestnaní (angl.
European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

ETF

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

ETFP

Externý tím finálnych posudzovateľov

EÚ

Európska únia

EVTA

Európske združenie odborného vzdelávania

Fa BERG

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

FCHPT

Fakulta chémie a potravinárskej technológie

FIIT STU

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej
univerzity

GDPR

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
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GLOBAL GAP

Program zaistenia farmy, ktorý premieňa požiadavky spotrebiteľov na
správnu poľnohospodársku prax

HAVO

vyššie všeobecné stredoškolské vzdelanie (hol. Hoger Algemeen Voortgezet
Onderwijs)

HBO

vyššie odborné vzdelávanie (hol. Hoger Beroepsonderwijs)

HDP

hrubý domáci produkt

Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia na aktualizáciu SK ISCO-08

HPP

hrubý prevádzkový prebytok

HR

ľudské zdroje (angl. Human Resources)

HSR SR

Hospodárska a sociálna rada SR

i. n.

inde neuvedený/inde nezaradený

IKT

informačno – komunikačné technológie

ILO

Medzinárodná organizácie práce

INTRO

Introduction to digital learning

IOZ

Integrovaný odborový zväz

IR CAI

Medzinárodné centrum pre výskum umelej inteligencie

IS NSP/SRI

Informačný systém NSP/SRI

IS

informačný systém

ISCED

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania (angl. International
Standard Classification of Education)

ISCO-08

Klasifikácia zamestnaní

ISCP

Informačný systém o cene práce

ISTP

Integrovaný systém typových pozícií

IT

informačné technológie

ITAS

IT asociácia Slovenska

KMK

stála konferencia ministrov školstva a kultúry

KOZ

Konfederácia odborových zväzov

MBO

odborné vzdelávanie (hol. Middelbaar Beroepsonderwijs)

MDV SR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

MF SR

Ministerstvo financií SR

MIRRI SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

MKCH

Medzinárodná klasifikácia chorôb
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MOOC

Masívne otvorené online kurzy (Massive Open Online Courses)

MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MRK

Marginalizovaná rómska komunita

MSP

malé a stredné podniky

MŠMT

Ministerstvo školstva, mládeže športu Českej republiky

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MZVaEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NGEU

Nástroj pre budúce generácie EÚ

NHF EU

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity

NIP

Národný inšpektorát práce

NP SRI

Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v
Slovenskej republike

NSF

Národná vedecká nadácia (National Sanitation Foundation International)

NSK

Národná sústava kvalifikácií

NSP

Národná sústava povolaní

NSSC

Národné superpočítačové centrum

NŠZ

Národný štandard zamestnania

NWO

Holandská rada pre výskum

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (angl. The Organization for
Economic Co-Operation and Development)

OLA

zmluva o operačnej úrovni služieb (angl. Operational Level Agreement)

OSN

Organizácia spojených národov

OV

odborná vedomosť

OVP

odborné vzdelávanie a príprava

OZ

odborná zručnosť

OŽP

ochrana životného prostredia

PC

osobný počítač (angl. Personal Computer)

PDF

prenosný formát dokumentov je súborový formát vyvinutý firmou Adobe na
ukladanie dokumentov nezávisle na softvéri aj hardvéri, na ktorom boli
vytvorené (angl. Portable Document Format)

PES

Public employment service (Verejná služba zamestnanosti)

PIAAC

Program hodnotenia kompetencií dospelých
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PISA

Program pre medzinárodné hodnotenie študentov (angl. Programme for
International Student Assessment)

PVV

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky

QALI

experimentálny index používaný na výpočet multifaktorovej produktivity
(Quality Adjusted Labour Input)

QFD

zabezpečenie kvalitných funkcií (angl. Quality funkction deployment)

ReferNet

Európska sieť referenčných a odborných informácií

ROME

Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois – Adresár pracovných
pozícií a zamestnaní

RPÚ

Registrovaný pracovný úraz

RRF

Recovery and resilience facility – Mechanizmus na podporu obnovy a
odolnosti

RÚZ

Republiková únia zamestnávateľov

RV

Riadiaci výbor

RVC

Regionálne vzdelávacie centrum

RV SRI

Riadiaci výbor SRI

SAAVŠ

Slovenská akreditačná agentúra vysokého školstva

SAPIE

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

SAV

Slovenská akadémia vied

SCAMPER

nahradiť - kombinovať - prispôsobiť - upraviť - použiť na iný účel - odstrániť preskupiť (angl. Substitute - Combine - Adapt - Modify - Put to another use Eliminate - Reverse)

SCM

riadenie dodávateľského reťazca (angl. Supply chain mangement)

Scopus

odborne kurátorská abstraktná a citačná databáza (Expertly curated abstract
& citation database)

SDV

systém duálneho vzdelávania

Sektorové rady

Sector Skills Councils

SIH

Slovak Investment Holding

SK ISCO-08

Národná klasifikácia zamestnaní

SK NACE Rev. 2

Štatistická klasifikácia ekonomických činností

SKKR

Slovenský kvalifikačný rámec

SLA

zmluva o úrovni poskytovaných služieb (angl. Service Level Agreement)

SOK

Systém overovania kvalifikácií

SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora
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SOŠ

stredná odborná škola

SOU

stredné odborné učilište

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskum a vývoj (Slovak Organization for Research
and Development activities)

SPK

Slovenská poľovnícka komora

SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

SPÚ

smrteľný pracovný úraz

SR

Slovenská republika

SRK

Slovenská rektorská konferencia

SRI

Sektorovo riadené inovácie

SRN

Spolková republika Nemecko

SSRĽZ

Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov

SŠ

stredné školy

STEM

Science, Technology, Engineering, Mathematics

STU

Slovenská technická univerzita

SURE

Dočasná podpora na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii
(Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency)

SZČ

samostatná zárobková činnosť

SZČO

samostatne zárobkovo činné osoby

SZRB

Slovenská záručná a rozvojová banka

SWOT

Analýza silných stránok (strengths), slabých stránok (weaknesses), príležitostí
(opportunities) a hrozieb (threats)

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

ŠKK

špecifické kľúčové kompetencie

ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

ŠÚ SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky

ŠVP 42,45

Štátny vzdelávací program pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel

ŠVP 33

Štátny vzdelávací program zameraný na drevársky a nábytkársky priemysel,
výrobu stavebno-stolárskych výrobkov a drevostavieb

TQM

totálne riadenie kvality (angl. Total quality management)

TRIZ

tvorba a riešenie inovačných zadaní

ŤUZ

ťažká ujma na zdraví

UI

umelá inteligencia

UoZ

uchádzači o zamestnanie
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UMET

Ústav metalurgie

UNESCO

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline

Ústredie PSVR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚV

ústredný výbor

UX

užívateľské skúsenosti (angl. User Experience)

V4

Vyšehradská skupina: Slovenská republika, Česká republika, Maďarská
republika, Poľská republika

VAVO

stredné všeobecné vzdelávanie dospelých (hol. Voortgezet Algemeen
Volwassenen Onderwijs)

VENHANS

OVP Európske posilnenie sietí (VET European Networking Enhancement)

VET

odborné vzdelávanie a príprava (vocational education)

VFR

Viacročný finančný rámec

VKK

všeobecné kľúčové kompetencie

VMBO

prípravné stredné odborné vzdelávanie (hol. Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs)

VOŠ

vyššia odborná škola

VPM

voľné pracovné miesto

VŠ

vysoká škola

VÚC

Vyšší územný celok

VÚSAPL

Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok

VÚTCH

Výskumný ústav textilnej chémie

VWO

prípravné vedecké vzdelávanie (hol. Voorbereidend Wetenschappelijk
Onderwijs)

WBL

Work based learning (učenie sa prácou)

WBSO

daňový úver na výskum a vývoj

WHO

Svetová zdravotnícka organizácia

WO

vedecké vzdelávanie (hol. Wetenschappelijk Onderwijs)

WoS

Vedecká sieť (Web of Science)

Z.z.

Zbierka zákonov

ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu SR

Zb.

Zbierka

ZCHFP

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

ZCPP SR

Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska
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ZSD SR

Zväz spracovateľov dreva SR

ZŠ

základná škola

ZZ MHD SR

Zväz zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy SR

ŽP

životné prostredie

ŽSK

Žilinský samosprávny kraj
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ÚVOD
Priebežná správa č. 10 dokumentuje realizované práce v jedenástej etape Národného projektu
Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“).
Zachytáva realizačné obdobie od 18. marca 2021 do 17. júna 2021. V sledovanom období
pokračovala realizácia aktivít v Národnom projekte SRI podľa zadefinovaného harmonogramu s tým,
že mnohé aktivity boli opäť vzhľadom na pretrvávajúcu druhú vlnu pandémie COVID-19 realizované
online formou a prostredníctvom technických riešení v Informačnom systéme NSP/SRI (ďalej len “IS
SNP/SRI”).
V tejto fáze projektu realizačný tím venoval pozornosť najmä aktualizácii 24 sektorových stratégií
rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). Pripravované SSRĽZ budú po ich finalizácii spolu so
sociálnymi partnermi predložené na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR s odporúčaním pre
ministra MPSVR SR na vypracovanie na ich podklade Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. a
na prerokovanie sektorových opatrení na úrovni vlády SR.
Do termínu predkladania tejto správy bola skoncipovaná analytická časť SSRĽZ. Po zapracovaní
pripomienok od expertov bude sfinalizovaná aplikačná časť stratégií. Čiastkové výstupy SSRĽZ sú ako
pracovný materiál súčasťou príloh tejto správy.
V sledovanom období zrealizovali sektorové rady siedme rokovania a tiež niekoľko rokovaní
tematických pracovných skupín, v rámci ktorých sa riešili čiastkové úlohy aktualizácie SSRĽZ. V rámci
pracovných skupín prebehla aj ďalšia fáza prípravy hodnotenia kvality poskytovateľov vzdelávania
(tzv. ranking), počas ktorej sa sektorové rady zamerali na výber relevantných škôl a odborov
vzdelania pre sektor. V sledovanom období sa opäť kládol veľký dôraz na tvorbu a revíziu národných
štandardov zamestnaní (ďalej len „NŠZ“), vývoj nových funkcionalít IS NSP/SRI, napríklad bola
vykonaná aktualizácia stránky národného projektu SRI www.sustavapovolani.sk. K problematike
aktualizácie a dopĺňania inovácií do číselníka prebehlo niekoľko pracovných stretnutí Realizačného
tímu SRI.
Aktivita č. 1 tradične mapuje udalosti v oblasti európskych a národných politík a podujatia a zdroje
zamerané na vzdelávanie a inovácie na národnej a regionálnej úrovni. V sledovanom období bolo
Európskou Komisiou (ďalej „EK“) zverejnených viacero dokumentov a opatrení: Odporúčanie Komisie
(EÚ) 2021/402 týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením
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COVID-19, Akčný program Únie v oblasti zdravia: EU4Health, návrh EK – nové pravidlá a opatrenia –
horizontálneho regulačného rámca pre umelú inteligenciu (Artificial Intelligence Act).
Na národnej úrovni predložila vláda SR Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v EÚ za rok
2020 a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu EK na rok 2021, vláda SR schválila Plán
obnovy a odolnosti SR a zaslala ho EK, schválila Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov
2021 – 2024 a aktualizovala svoje politiky zamestnanosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. Od
začiatku pandémie k 4. júnu poskytla vláda SR na podporu zamestnanosti 7,5 miliardy EUR. Po
pracovnom stretnutí s predstaviteľmi odborov to na tlačovej besede uviedol predseda vlády Eduard
Heger. Podľa neho ide o bezprecedentnú pomoc. Len v tomto roku už išlo podľa neho o sumu 2,5
miliardy EUR.
Aktivita okrem mapovania vyššie spomenutých kľúčových strategických materiálov a udalostí
popisuje realizované aktivity súvisiace najmä s organizačno-technickým a metodickým vedením
Aliancie sektorových rád (ďalej len „Aliancia“), Riadiaceho výboru SRI (ďalej len „RV SRI“),
sektorových rád a ich pracovných skupín. V sledovanom období Aliancia posúdila a schválila 195 NŠZ.
V procese schvaľovania je momentálne 64 NŠZ. Realizačný tím zhodnotil kvalitu sektorových rád a
realizáciu siedmych rokovaní sektorových rád.
Analytická časť tejto kapitoly obsahuje charakteristiku vývojových tendencií indikátora QALI (Quality
Adjusted Labour Input) vo vzťahu k produkcii v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Index QALI (pracovný
vstup zložený z miezd a odpracovaných hodín) je novým, experimentálnym indexom používaným na
výpočet multifaktorovej produktivity a poskytuje ďalšie perspektívy na posudzovanie vývoja
produktivity ako kľúčového akcelerátora ekonomického rozvoja.
Aktivita č. 2 sa zameriava na aktuálnu problematiku vplyvu pandémie COVID-19 na trh práce
v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Prináša výsledky vývoja originálneho ukazovateľa sektorovo
špecifickej nezamestnanosti za obdobie január 2019 až december 2020 v členení podľa sektorov
NSP/SRI, a to aj v porovnaní s vývojom za celú SR spolu. Sektorovo špecifická nezamestnanosť na
účely predmetného výstupu vyjadruje mieru nezamestnanosti vypočítanú ako podiel počtu UoZ,
ktorých posledné vykonávané zamestnanie patrilo do skupiny zamestnaní typických pre určitý
sektor a počtu zamestnancov vykonávajúcich zamestnania typické pre daný sektor v rovnakom
časovom období. Vzhľadom na skutočnosť, že pandémia sa mimoriadne silno prejavila v oblasti
gastronómie a cestovného ruchu, obsahuje charakteristika sektora obchod, marketing, gastronómia
a cestovný ruch aj osobitné výsledky za podsektor gastronómia a za podsektor cestovný ruch.
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Významnou súčasťou sektorových charakteristík je taktiež mapový prehľad sektorovo špecifickej
nezamestnanosti a jej medziročnej zmeny z regionálneho, t. j. krajského hľadiska. Keďže sektorovo
špecifická nezamestnanosť má, a to najmä v dlhšom časovom horizonte, úzku súvislosť
s dostupnosťou pracovných príležitostí v zamestnávateľských organizáciách a s hospodárskymi
výsledkami, ktoré organizácie dosahujú prostredníctvom práce kvalifikovaných zamestnancov, je
Aktivita č. 2 obohatená taktiež o výsledky vývoja počtu organizácií a tržieb pripadajúcich na jednu
organizáciu v príslušných sektoroch NSP/SRI, a to za údajovo aktuálne obdobie rokov 2010 až 2018.
Aktivita č. 3 štandardne dokumentuje všetky kontinuálne aktivity súvisiace s inováciou
kompetenčného modelu, tvorbou a revíziou NŠZ. Sumarizuje a vyhodnocuje zmeny v garanciách NŠZ.
V sledovanom období boli sfinalizované a schválené základné charakteristiky a popisy všetkých úrovní
trinástich kategórií všeobecných kľúčových kompetencií, aktualizácia základného živnostenského
balíčka – živnostenské minimum. Na základe podnetov od expertov sa Realizačný tím SRI zameral aj
na úpravu funkcionality a časti formulára v karte zamestnania v súvislosti s kvalifikačným
požiadavkami. Aj v tomto období prebehla opätovne viacnásobná úprava/aktualizácie manuálu a
pokračovali školenia pre autorov a členov pracovných skupín v súvislosti s následnou
tvorbou/revíziou garantovaných NŠZ.
Aktivita č. 4 popisuje zmeny realizované v oblasti IS NSP/SRI. Časť aktualizácia údajov vo verejnej
časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie sumarizuje prehlaď zverejnených informácií za
sektorové rady a informuje o doplnení článkov zo siedmych rokovaní sektorových rád a odborných
článkov publikovaných v printových médiách zameraných primárne na vplyvy sektorov z pohľadu
inovácií a koronakrízy. V kapitole Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia sú
popísané moduly a tie časti IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období implementované do
produkčného systému a štatistiky za sledované obdobie. V rámci sledovaného obdobia

sa

pripravovali a dopĺňali charakteristiky inovácií a tieto práce budú pokračovať aj v nasledujúcich
obdobiach.
Aktivita č. 5 sa zameriava na inovácie v oblasti vzdelávania a hodnotí stav ich implementácie
v celoživotnom vzdelávaní na Slovensku. V najbližšej budúcnosti bude nevyhnutné zamerať
pozornosť na transformovanie vzdelávacích procesov v kontexte inovácií. V rámci tejto aktivity sa
predkladajú príklady zahraničných prístupov k sektorovým inováciám a investičným stimulom, ktoré
by mohli byť inšpiráciou na podporu rozvoja a konkurencieschopnosti sektora vzdelávania.
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Aj napriek turbulentnému pracovnému nasadeniu pokračoval realizačný tím v publikovaní článkov,
mapovaní zahraničných štúdií, implementoval aktivity medzinárodnej spolupráce a zúčastnil sa na
medzinárodných konferenciách a stretnutiach.
Realizačný tím SRI sa spolu s tímom expertov aktívne podieľal aj na riešení súčasných problémov,
súvisiacich aj s aktuálnou situáciou pandémie a jej vplyvom na ekonomiku spoločnosti. Spolu
s expertným tímom hľadal prieniky spolupráce s ekonomickými diplomatmi, ktoré by prispeli k
oživeniu ekonomiky.
Súčasťou Aktivity č. 5 je komparácia ukazovateľov charakterizujúcich postavenie sektorov
v národnom hospodárstve v európskych krajinách. Základom analýzy je databáza národných účtov,
ktorá sa zostavuje v súlade s Európskym systémom národných a regionálnych účtov ESA a ktorú
EUROSTAT pravidelne aktualizuje. Výhodou databázy je podrobná štruktúra podľa klasifikácie
ekonomických činností NACE Rev. 2, ktorá bola na účely tejto analýzy prevedená na úroveň
jednotlivých sektorov.
V nasledujúcej dvanástej projektovej etape plánuje Realizačný tím SRI dokončiť SSRĽZ, ich súčasťou
budú sektorové opatrenia na zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce
a inováciami. v rámci 24 sektorov. Veríme, že pripravované dokumenty sa stanú východiskom rozvoja
ľudských zdrojov pripravených na prácu v budúcnosti v kontexte inovácií. Celkovo možno
konštatovať, že všetky plánované aktivity v projekte sú realizované na vysokej odbornej úrovni, do
činnosti sa zapája široké spektrum vysokokvalifikovaných odborníkov, ktorí tvoria víziu budúcnosti
ľudských zdrojov na Slovensku. Veľkou oporou Realizačného tímu SRI sú zástupcovia sociálnych
partnerov, Riadiaceho výboru SRI a Aliancie, ktorí metodicky a odborne kreujú činnosť sektorových
rád a ich výstupy.
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1 AKTIVITA Č. 1 ZABEZPEČENIE RIADIACEJ ČINNOSTI
ALIANCIE PROSTREDNÍCTVOM SEKTOROVO RIADENÝCH
INOVÁCIÍ,

ČINNOSŤ

SEKTOROVÝCH

RÁD,

ICH

PRACOVNÝCH SKUPÍN V SÚLADE SO STRATEGICKÝMI
ÚLOHAMI

V

RÁMCI

NÁRODNEJ

STRATÉGIE

ZAMESTNANOSTI
1.1 Právne akty a udalosti ovplyvňujúce prenos požiadaviek trhu práce do
systému

celoživotného

vzdelávania

s

osobitným

zreteľom

na

implementáciu inovačných prvkov v sektoroch hospodárstva
1.1.1 Európsky a medzinárodný rozmer
Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/402 zo 4.3.2021 týkajúce sa účinnej aktívnej podpory
zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19
Európska komisia (ďalej len „EK”) vydala dňa 4. marca 2021 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/402
týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19. 1 EK
0F

v dokumente konštatuje, že pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila také zmeny v hospodárstvach
členských krajín, že niektoré odvetvia môžu na zotavenie potrebovať určitý čas alebo sa nemusia
zotaviť vôbec a mnohé podniky sa tak môžu na konci krízy ocitnúť v nepriaznivej finančnej situácii.
Hrozí, že vzrastie nezamestnanosť a vznik nových kvalitných pracovných miest je závislý od
ekonomiky štátu a dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily. Zvýšená neaktivita by mohla viesť ku
strate zručností, pričom ohrození sú najmä mladí ľudia a oneskorenie vstupu na trh práce by mohlo
mladú generáciu poznačiť na niekoľko rokov.

1

Európska komisia. Odporúčanie Komisie (EÚ) 2021/402 zo 4. marca 2021 týkajúce sa účinnej aktívnej podpory
zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19. Úradný vestník Európskej únie(C/2021/1372
8.3.2021). [online]. EUR-Lex, 2021. [cit. 2021-03-19]. Dostupné na internete: EUR-Lex - 32021H0402 - EN EUR-Lex (europa.eu)
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EK konštatuje, že na podporu oživenia trhu práce je potrebné zo strany členských štátov prijať súbor
účinných politík trhu práce, politík v oblasti zručností a lepších služieb zamestnanosti (účinná aktívna
podpora zamestnanosti). Možnosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácie je potrebné
zacieliť najmä na tých, ktorí boli prepustení alebo im hrozí prepustenie v súvislosti so
štrukturálnymi zmenami na trhoch práce. Účinnosť opatrení spočíva v dobrej informovanosti v
oblasti zručností, individualizovanom prístupe a individuálnych nárokoch na odbornú prípravu,
pričom dôležité sú aj krátke kurzy odbornej prípravy osvedčené mikrocertifikátmi. Citované
Odporúčanie EK v rámci zabezpečenia účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej
ochorením COVID-19 obsahuje odporúčania a upozornenia na rad významných dokumentov úzko
súvisiacich s formami zabezpečenia účinnej aktívnej podpory zamestnanosti. Napr. Smernicou
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 sa zabezpečuje pre životaschopné podniky
s finančnými ťažkosťami prístup k nástrojom a rámcom preventívnej reštrukturalizácie a opis
osvedčených postupov na predvídanie potrieb v oblasti zručností a odbornej prípravy v procese
reštrukturalizácie.
V súvislosti s podporou inklúzie sa odporúča zamerať sa na dospelých s nízkou kvalifikáciou a úrovňou
zručností. Členské štáty EÚ majú v súvislosti s týmto zameraním k dispozícii Európsky program
v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ako aj
Pakt EK o zručnostiach s výzvou na spojenie síl verejných a súkromných organizácií a prijatie
konkrétnych opatrení na zvýšenie zručností a rekvalifikácie.
Závažné je upozornenie EK na zásady realizácie opatrení, ktoré predmetné odporúčanie uvádza,
napr. možnosti podpory vytvárania pracovných miest a zamestnanosti z Mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa
zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“). Ako uvádza EK,
mechanizmom sa nemôžu financovať opakované výdavky (okrem riadne odôvodnených prípadov),
povolené je len financovanie reforiem a investícií s trvalým vplyvom a na štrukturálnu zmenu najmä
vo verejnej správe. V rámci mechanizmu je financovanie podmienené kladným posúdením
jednotlivých opatrení, ktoré členským štátom navrhla EK, schválila Rada EÚ a v prípade, že boli
uspokojivo splnené stanovené ciele.
EK odporúča členským štátom EÚ, vzhľadom na výzvy trhu práce súvisiace s pandémiou COVID-19,
viac podporovať oživenie ekonomík tvorbou veľkého počtu pracovných miest, podnecovaním rozvoja
zručností a podporou svojich občanov pri prechode na nové pracovné miesta. V súvislosti s tým EK
vydala nasledovné usmernenia v oblastiach:
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▪

Ucelené balíky politík na podporu zmien na trhu práce;

▪

Stimuly na prijímanie do zamestnania a na zmenu pracovného miesta a podporu podnikania;

▪

Príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu a podporné opatrenia;

▪

Zvýšená podpora zo strany služieb zamestnanosti v súvislosti so zmenou pracovného miesta;

▪

Možnosti financovania, monitorovanie a podávanie správ.

Ucelené balíky politík na podporu zmien na trhu práce
EK predkladá v ucelených balíkoch politík kombináciu dočasných a trvalých opatrení zacielených na
riešenie výziev trhu práce vyvolaných pandémiou a úspešnosť ekologickej a digitálnej transformácie.
Základom má byť identifikácia potrieb v oblasti zručností a možných nedostatkov vo všetkých
ekonomických odvetviach a regiónoch tak, aby sa zmapovali tie s najvyšším potenciálom na
vytváranie kvalitných pracovných miest a uľahčil sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
Zo strany členských štátov sa očakáva, že budú aktivovať zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov
k predvídaniu potrieb ľudského kapitálu, zapájať sociálnych partnerov do navrhovania, vykonávania a
vyhodnocovania politík na riešenie výziev trhu práce, ktoré priniesla kríza spôsobená ochorením
COVID-19.
Stimuly na prijímanie do zamestnania a na zmenu pracovného miesta a podporu podnikania
EK očakáva od členských štátov zabezpečenie stimulov na prijímanie do zamestnania a zmenu
pracovného miesta v záujme podpory vytvárania kvalitných pracovných miest a zamestnateľnosti
pracovníkov. Taktiež očakáva, že pôjde o cielené a časovo obmedzené stimuly s postupne
ukončovanou podporou a zárukou, že novovytvorené miesta sa zachovajú aj po ukončení stimulov.
Pomoc má byť vo forme grantov, úverov a kapitálu na rozbehnutie podnikateľskej činnosti a s cieľom
podporovať podnikavosť.
Príležitosti na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácie a podporné opatrenia
EK predpokladá komplexné stratégie v oblasti zručností pre jednotlivé ekonomické odvetvia na
základe spolupráce podnikov, sociálnych partnerov, vzdelávacích inštitúcií, verejných služieb
zamestnanosti v súlade s Paktom o zručnostiach.
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Očakáva sa poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy zodpovedajúcich potrebám trhu práce.
Programy odborného vzdelávania a prípravy majú ponúkať vyváženú kombináciu odborných
zručností a kompetencií s príležitosťami na učenie sa na pracovisku. Nemá chýbať flexibilný kariérny
postup, aj pre starších pracovníkov, ani krátke kurzy zosúladené s ich potrebami. Dospelí, bez ohľadu
na ich aktuálnu pozíciu na trhu práce, by mali mať nárok na odbornú prípravu a profesijné
poradenstvo. Potrebné je aj posilnenie kapacít na uznávanie a validáciu vzdelania a skúseností, ktoré
získajú mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, a tiež mikrocertifikátov získaných krátkymi
kurzami.
Zvýšená podpora zo strany služieb zamestnanosti v súvislosti so zmenou pracovného miesta
Uchádzačovi o zamestnanie je potrebné venovať individuálnu podporu vrátane poradenstva,
usmernenia, pomoci pri hľadaní pracovného miesta, podporu podnikania. Týka sa to aj pracovníkov,
ktorí sú poznačení reštrukturalizáciou podnikov. Podpora by sa mala prejaviť v osvetovej činnosti
verejných služieb zamestnanosti v súčinnosti so sociálnymi službami.
Možnosti financovania, monitorovanie a podávanie správ
EK pripomína potrebu zamedzenia dvojitého financovania opatrení z programov a nástrojov EÚ. Pri
navrhovaní a realizácii opatrení účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej
ochorením COVID-19 EK dáva do pozornosti podporu zo štrukturálnych fondov, najmä:
▪

z Európskeho sociálneho fondu plus,

▪

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,

▪

z Fondu na spravodlivú transformáciu,

▪

z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii,

▪

z Pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove územia Európy,

▪

z pobrexitovej adaptačnej rezervy a

▪

z Nástroja technickej podpory.

EK odporúča, aby boli opatrenia účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej
ochorením COVID-19 zahrnuté do plánov podpory a odolnosti, predkladaných EK na podporu v rámci
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
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Nástroj SURE – prvá predbežná správa Komisie o posúdení vplyvu Dočasnej podpory na zmiernenie
rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii
Dňa 22. marca 2021 EK zverejnila prvé predbežné posúdenie vplyvu nástroja SURE (Temporary
Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – Dočasná podpora na zmiernenie rizík
nezamestnanosti v núdzovej situácii) určeného na ochranu pracovných miest a príjmov postihnutých
pandémiou COVID-19. 2 Správa je prvou polročnou správou o nástroji SURE adresovanou Rade,
1F

Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a finančnému výboru (EFC) a Výboru pre zamestnanosť
(EMCO). Podľa článku 14 nariadenia o nástroji SURE je Komisia právne viazaná vydať takúto správu
každých šesť mesiacov počas trvania nástroja SURE. Nástroj bol sprístupnený po tom, ako všetky
členské štáty dňa 22. septembra 2020 podpísali dohody o zárukách a prvá úhrada sa uskutočnila už
päť týždňov po sprístupnení nástroja SURE.
Správa uvádza, že nástroj SURE úspešne zmiernil závažné sociálno-ekonomické dôsledky krízy
spôsobenej ochorením COVID-19. Pomohol zabezpečiť, aby bol nárast nezamestnanosti v
prijímajúcich členských štátoch počas krízy výrazne nižší ako počas celosvetovej finančnej krízy, a to
aj napriek výraznejšiemu zníženiu HDP.
Nástroj SURE je základným prvkom komplexnej stratégie EÚ v oblasti ochrany občanov a
zmierňovania negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.
Poskytuje finančnú podporu vo forme úverov, ktoré poskytuje EÚ za výhodných podmienok členským
štátom na financovanie vnútroštátnych režimov skráteného pracovného času a iných podporných
opatrení, ktoré sú zamerané na zachovanie zamestnanosti a podporu príjmov, najmä pre samostatne
zárobkovo činné osoby, ako aj určité opatrenia súvisiace so zdravím. Z celkového rozpočtu 100
miliárd EUR Komisia doteraz navrhla celkovú finančnú podporu vo výške 90,6 miliardy EUR pre 19
členských štátov. V rámci nástroja SURE je stále možné sprístupniť finančnú pomoc vo výške viac ako
9 miliárd EUR a členské štáty môžu stále predkladať žiadosti o podporu. Komisia je pripravená
posúdiť dodatočné žiadosti členských štátov v reakcii na opätovný výskyt infekcií COVID-19 a nové
obmedzenia.
Komisia vo svojej správe uvádza, že v roku 2020 bolo vďaka nástroju podporených 25 až 30 miliónov
osôb. To predstavuje približne štvrtinu z celkového počtu zamestnaných osôb v 18 prijímajúcich
2

Európska komisia. Správa potvrdzuje úspech nástroja SURE pri ochrane pracovných miest a príjmov. Tlačová
správa, 22.3.2021, Brusel. [online]. Dostupné na internete: Správa potvrdzuje úspech nástroja SURE
(europa.eu)
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členských štátoch. V správe sa tiež odhaduje, že nástroj SURE využilo 1,5 až 2,5 milióna firiem
postihnutých pandémiou COVID-19, čo im umožnilo neprepúšťať svojich zamestnancov. 3
2F

Vďaka vysokému úverovému ratingu EÚ členské štáty ušetrili použitím nástroja SURE približne 5,8
miliardy EUR na úrokových platbách v porovnaní s tým, ak by samy vydali štátny dlh. Budúce úhrady
pravdepodobne prinesú ďalšie úspory. Zo spätnej väzby od príjemcov vyplýva, že podpora z nástroja
SURE zohrala dôležitú úlohu pri vytváraní režimov skráteného pracovného času a pri zvyšovaní ich
pokrytia a objemu.
Správa sa vzťahuje aj na operácie prijímania a poskytovania pôžičiek na financovanie nástroja SURE.
Uvádza sa v nej, že dopyt po nástroji zo strany členských štátov bol silný, pričom viac ako 90 %
celkového finančného krytia vo výške 100 miliárd EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci nástroja SURE, už
bolo pridelených. Podobne vysoký bol aj záujem investorov o dlhopisy vydané v rámci nástroja SURE.
Do dátumu uzávierky správy získala Komisia 53,5 miliardy EUR v prvých štyroch emisiách, v rámci
ktorých dopyt presahoval ponuku v priemere viac ako desaťnásobne. Všetky financie boli získané ako
sociálne dlhopisy, čo dáva investorom dôveru v to, že ich peniaze smerujú na opatrenia so skutočným
sociálnym cieľom, ktoré v čase krízy udržujú príjmy rodín. Schopnosť EÚ získavať zdroje pre nástroj
SURE bola podporená zárukou vo výške 25 miliárd EUR od všetkých členských štátov, čo je silný signál
európskej solidarity. Slovensku bolo doteraz v rámci tohto nástroja pridelených 631 miliónov EUR. 4
3F

Odporúčanie Komisie EASE – účinná aktívna podpora zamestnanosti po kríze
Komisia dňa 4. marca predstavila odporúčanie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnaností po
kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE – Effective Active Support to Employment). 5 Načrtáva
4F

sa v ňom strategický prístup k postupnému prechodu od núdzových opatrení, prijatých na zachovanie
pracovných miest počas pandémie, k novým opatreniam potrebným na oživenie hospodárstva, ktoré
by sprevádzala tvorba veľkého počtu pracovných miest. Komisia prostredníctvom odporúčania EASE
podporuje vytváranie a zmeny pracovných miest, a to aj smerom k digitálnemu a ekologickému
sektoru. Jej tri politické odporúčania pozostávajú z náborových stimulov a podpory podnikania,
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EURÓPSKA KOMISIA. SURE: Taking stock after six months [online]. Dostupné na internete: SURE: Taking stock
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v núdzovej situácii. [online]. Dostupné na internete: Nástroj SURE | Európska komisia (europa.eu)
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možností na zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácie a rozšírenej podpory zo strany služieb
zamestnanosti.
REACT-EU
V dôsledku pandémie spustila EK komplexný a ambiciózny plán obnovy, pri ktorom bude nesmierne
dôležitá politika súdržnosti. Nariadenie REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the
Territories of Europe) bolo prijaté 23. decembra 2020. REACT-EU – ako pokračovanie a rozšírenie
opatrení, ktoré reagujú na krízu a premostenie k dlhodobému plánu obnovy, má byť vo výške 47,5
miliardy EUR jedným z najväčších programov v rámci nového nástroja Next Generation EU. 6 Tieto
5F

zdroje by mali smerovať na projekty, ktoré budujú reparačné kapacity po kríze a na investície do
operácií, ktoré prispievajú k príprave ekologickej a digitálnej obnovy hospodárstva. REACT-EU stojí na
troch pilieroch – sile (prideľovanie finančných prostriedkov), rýchlosti (využitie existujúcich
programov do roku 2023) a flexibilite vykonávacích pravidiel.
Prideľovanie prostriedkov zohľadňuje hospodársky a sociálny vplyv krízy na krajiny EÚ, ktorý sa
prejavuje poklesom HDP a rastom nezamestnanosti, ako aj relatívnu prosperitu krajín. Opatrenia v
rámci programu REACT-EU sa zameriavajú na podporu odolnosti trhu práce, pracovných miest, MSP,
ale tiež rodín s nízkymi príjmami a zároveň aj na vytvorenie základov zelenej a digitálnej
transformácie a udržateľnej sociálno-ekonomickej obnovy. Začiatkom apríla 2021 Komisia schválila
úpravu štyroch operačných programov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a Holandsko a Rakúsko už môžu ako prvé krajiny začať REACT-EU využívať. 7
6F

Dodatočné zdroje sa v rokoch 2021 a 2022 rozdelia členským štátom z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Európskeho fondu pomoci pre
najodkázanejšie skupiny (FEAD), ako aj z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI).
Nástroj poskytne dodatočné finančné prostriedky na existujúce nové špecializované programy v
rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti (IGJ) a na existujúce programy cezhraničnej
spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca.

6

EURÓPSKA KOMISIA. REACT-EU – Regional Policy. [online]. Dostupné na internete: REACT-EU - Regional Policy
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Z ERDF sa dodatočné zdroje použijú predovšetkým na podporu investícií do výrobkov a služieb pre
zdravotnícke služby a na poskytovanie podpory vo forme pracovného kapitálu alebo investičnej
podpory MSP.
S cieľom vytvoriť vhodné podmienky na obnovu by malo byť možné podporovať aj investície
prispievajúce k prechodu na digitálne a ekologické hospodárstvo, ako aj do infraštruktúry
poskytujúcej základné služby občanom alebo hospodárske opatrenia v regiónoch, významne závislých
od odvetví najviac postihnutých krízou (napr. cestovný ruch, kultúra, služby pohostinstva atď.).
Z ESF sa dodatočné zdroje použijú predovšetkým na podporu udržania pracovných miest, a to aj
prostredníctvom systémov skráteného pracovného času a podpory samostatne zárobkovo činných
osôb. Dodatočné zdroje majú ale podporiť aj vytváranie pracovných miest, najmä pre ľudí v
zraniteľných situáciách, opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, rozvoj zručností, najmä
tých na podporu dvojitej ekologickej a digitálnej transformácie, a posilnený prístup k sociálnym
službám všeobecného záujmu, a to aj pre deti.
S cieľom poskytnúť členským štátom maximálnu možnú pomoc sú podmienky čerpania týchto
dodatočných zdrojov veľkorysé a veľmi flexibilné. Nie je potrebné žiadne vnútroštátne
spolufinancovanie, EÚ teda môže poskytnúť 100 % podporu, ak to členské štáty potrebujú.
Akčný program Únie v oblasti zdravia: EU4Health
Program EU4Health 8 vstúpil do platnosti 26. marca 2021. Program, po odsúhlasení v Európskom
7F

parlamente a schválení Radou, prispieva sumou 5,1 mld. EUR na zvýšenie odolnosti systémov a
podporu inovácií v sektore zdravotníctva. Program je reakciou EÚ na pandémiu COVID-19, ktorá do
značnej miery ovplyvňuje nielen lekárov a iný zdravotnícky personál, ale aj pacientov a systémy
zdravotnej starostlivosti v EÚ. Dňa 1. apríla 2021 vznikla na realizáciu programu nová Výkonná
agentúra pre zdravie a digitalizáciu. Nástroj je určený krajinám EÚ, zdravotníckym a mimovládnym
organizáciám. Žiadosti o financovanie je možné podávať v roku 2021.
Ciele programu sú:

8

EURÓPSKA KOMISIA. Komisia víta otvorenie programu EU4Health [online]. Dostupné na internete: Komisia
víta otvorenie programu EU4Health (europa.eu)
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▪

zlepšiť a podporiť zdravie v EÚ (aj prostredníctvom intenzívnejšieho monitorovania ohrození
zdravia, prístup k zdravotnej starostlivosti aj pre zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva),

▪

chrániť obyvateľov EÚ pred závažnými cezhraničnými ohrozeniami zdravia,

▪

vytvárať zásoby zdravotníckych potrieb pre prípad krízy,

▪

zlepšiť dostupnosť, prístupnosť a cenovú dostupnosť liekov, zdravotníckych pomôcok a
produktov dôležitých v krízovej situácii,

▪

vytvárať rezervy zdravotníckeho personálu a odborníkov, ktorých bude možné nasadiť v celej
EÚ pri riešení krízových situácií,

▪

posilniť systémy zdravotnej starostlivosti, zvýšiť ich odolnosť a zefektívniť využívanie zdrojov
(digitálna transformácia systémov zdravotníctva, inovácie v medicíne a vo farmácii,
ekologickejšia výroba). 9
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Program EU4Health sa ale nevenuje len kríze v súvislosti s ochorením COVID-19, ale podporí aj
opatrenia v oblasti prevencie chorôb, najmä v oblasti onkológie, digitálnej transformácie systémov
zdravotnej starostlivosti, posilnenia systému zdravotníctva a zdravotníckych pracovníkov. Pripraví
cestu silnej Európskej zdravotnej únii (European Health Union), ktorá zlepší a ochráni zdravie
všetkých občanov EÚ.
Európa pripravená na digitálny vek: rámec pre umelú inteligenciu a nariadenie pre strojové
zariadenia
Dňa 21. apríla 2021 Európska komisia predstavila návrh nových pravidiel a opatrení –
horizontálneho regulačného rámca pre umelú inteligenciu (Artificial Intelligence Act). 10 Spolu
9F

s legislatívou v oblasti digitálnych služieb ide v oblasti digitálnej agendy a jednotného digitálneho
trhu o politicky najdôležitejšiu iniciatívu Európskej komisie pod vedením jej predsedníčky U. von der
Leyenovej. Hlavným cieľom Aktu o umelej inteligencii (ďalej len „AIA”) je popri dynamickejšom vývoji
a využití umelej inteligencie v EÚ aj zabezpečenie bezpečnosti a základných práv používateľov
systémov, resp. produktov a služieb využívajúcich technológie umelej inteligencie (ďalej len „UI”).

9

EURÓPSKA KOMISIA. EU4Health 2021-2027 – vízia zdravšej Európskej únie [online]. Dostupné na internete:
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Ústredným konceptom AIA je koncept rizika, ktoré umelá inteligencia predstavuje pre bezpečnosť,
zdravie a ľudské práva.
Európska komisia zároveň navrhuje nové pravidlá a konkrétne kroky na vybudovanie excelentnosti
a posilnenie dôvery v umelú inteligenciu. Predstavený právny rámec je postavený na rizikách
jednotlivých

technológií UI, pričom je doplnený o nové nariadenie pre strojové zariadenia

(Machinery Regulation). 11 Nariadenie nahrádza pôvodnú smernicu pre strojové zariadenia a zároveň
10F

zjednodušuje administratívnu záťaž pre podniky na zabezpečenie súladu s novými pravidlami. Nové
generácie strojov, ktoré budú mať v sebe integrované systémy UI, budú predmetom jednotného
hodnotiaceho procesu, čím sa zníži administratívna a finančná záťaž podnikov pri získavaní povolenia
na používanie.
Základné rizikové kategórie v rámci predloženého návrhu Aktu o umelej inteligencii sú:
▪

Zakázané sú systémy UI, ktoré predstavujú neakceptovateľné riziko – systémy alebo aplikácie
UI, ktoré manipulujú ľudské správanie za účelom obchádzania slobodnej vôle užívateľov.

▪

Vysoko-rizikové systémy UI – v závislosti od oblasti aplikácie, budú podliehať striktným
pravidlám a požiadavkám. Ide o systémy UI nasadzované napríklad v rámci kritickej
infraštruktúry, ale aj v procese vzdelávania, vymožiteľnosti práva či pri kontrole hraníc.
Špecifickou kategóriou bude využívanie diaľkových biometrických identifikačných systémov.

▪

Systémy UI s limitovaným rizikom – budú sa riadiť špecifickými požiadavkami na
transparentnosť (napr. pri využívaní systémov UI ako sú chatboty, užívatelia sa môžu na
základe pravdivej informácie o tom, že komunikujú s UI rozhodnúť, či chcú v interakcii
pokračovať alebo nie).

▪

Systémy UI, ktoré predstavujú minimálne riziko – väčšina systémov UI patrí práve do tejto
kategórie. Budú sa môcť voľne využívať bez zásahu tejto regulácie (napr. spamové filtre v
elektronickej pošte, počítačové hry využívajúce UI), pričom AIA navrhuje dobrovoľné pravidlá
vychádzajúce z kódexov správania.

Koordinovaný plán v oblasti UI, ktorý bol prvýkrát zverejnený v roku 2018 s cieľom vymedziť
opatrenia a nástroje financovania rozvoja a prístupu k iniciatíve UI, umožnil vznik národných stratégií
a vytvorenie nástrojov financovania verejno-súkromných partnerstiev a výskumných a inovačných
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sietí zo strany EÚ. Komplexná aktualizácia koordinovaného plánu navrhuje konkrétne spoločné
opatrenia na spoluprácu v súlade s Európskou stratégiou v oblasti UI a Európskym ekologickým
dohovorom, zohľadňujúc nové výzvy, ktoré priniesla pandémia koronavírusu. Predkladá víziu na
urýchlenie investícií do UI, ktoré prispejú k obnove a majú urýchliť zavádzanie vnútroštátnych
stratégií v tejto oblasti. Aktualizovaný koordinovaný plán bude financovaný prostredníctvom
programov Digitálna Európa a Horizont Európa, ako aj Nástroj obnovy a odolnosti, kde sa
predpokladá 20 % výdavkov na digitalizáciu, a programy kohéznej politiky.

Zatiaľ čo nariadenie o UI sa zaoberá bezpečnostnými rizikami systémov UI, nové nariadenie o
strojových zariadeniach zabezpečí bezpečnú integráciu UI do strojových zariadení a podnikom bude
stačiť vykonať iba jedno posúdenie zhody. Nové nariadenie o strojových zariadeniach reaguje na
potreby trhu a prináša lepšie zrozumiteľné právne ustanovenia, zníženie administratívnej záťaže, ako
aj šetrenie nákladov spoločností (umožňuje digitálne formáty dokumentácie a prispôsobuje poplatky
za posudzovanie zhody MSP) a zároveň zabezpečuje súlad s legislatívnym rámcom EÚ. 12
11F

1.1.1.1 Dokumenty, správy a prehľady OECD
Potenciálny dopad pandémie COVID-19 na slovenský trh práce 13
12F

Pandémia COVID-19 vyvíja bezprecedentný tlak na miestne hospodárstvo a trh práce. V jednotlivých
regiónoch OECD sa podiel pracovných miest, ktoré sú najviac ohrozené opatreniami na zamedzenie
šírenia pandémie (napr. ubytovacie a stravovacie služby, veľkoobchod, maloobchod), pohybuje od
menej ako 15 % po viac ako 35 %. V Slovenskej republike sú rozdiely medzi regiónmi pomerne veľké:
podiel pracovných miest v najviac ohrozených odvetviach sa pohybuje od 15 % na západnom
Slovensku po 44 % na východnom Slovensku.
Zatiaľ čo opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu obmedzili hospodársku činnosť v niektorých
odvetviach, mnoho pracovných miest sa udržalo vďaka prechodu na prácu z domu. Avšak nie vždy je
práca na diaľku (z domu) možná – podiel pracovných miest, kde sa realizuje práca na diaľku sa v
jednotlivých regiónoch pohybuje v rozmedzí približne 17 percentuálnych bodov – od takmer 25 % na
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72

západnom Slovensku po niečo vyše 42 % v Bratislavskom kraji (čo znamená, že iba v Bratislavskom
kraji je podiel pracovných miest prístupných práci na diaľku nad mediánom regiónu OECD).
Pred pandémiou COVID-19 bola miera nezamestnanosti na Slovensku tesne nad úrovňou priemeru
OECD. Sadzby sa v jednotlivých regiónoch líšili viac ako trojnásobne, od 2,4 % v Bratislavskom kraji až
po 9,1 % na východnom Slovensku. Pri pohľade na dekádu po kríze v roku 2008 – v roku 2018 bola
miera nezamestnanosti v všetkých regiónoch nižšia ako v roku 2008 – rovnako, ako v jednej tretine
krajín OECD. Vďaka relatívne väčšiemu poklesu nezamestnanosti v regiónoch s najvyššou mierou
nezamestnanosti v roku 2008 sa regionálne rozdiely v nezamestnanosti v tomto období zmenšili.
Napríklad miera nezamestnanosti na strednom Slovensku (s druhou najvyššiu mierou
nezamestnanosti v roku 2008) klesla o 5,5 percentuálneho bodu.
V rokoch 2008 až 2018 vzrástol počet zamestnaných v troch zo štyroch regiónov Slovenska,
najvýraznejšie na východe. V horizonte rokov 2000 – 2018 badať na Slovensku mierny nárast
všetkých pracovných miest vrátane vysokokvalifikovaných (podľa podielu zamestnaných osôb).
Pandémia COVID-19 pravdepodobne urýchli automatizáciu, čím sa zvýši tlak na lokality a odvetvia s
relatívne vysokou mierou ohrozenia pracovných pozícií, pričom všetky regióny Slovenska majú vyšší
podiel pracovných miest s vysokým rizikom alebo s rizikom významnej zmeny v dôsledku
automatizácie ako mediánový región OECD. Podiel ohrozených pracovných miest sa pohybuje od 62
% v Bratislavskom kraji až po 70 % na západnom Slovensku.
V rokoch 2000 až 2018 na Slovensku klesal podiel pracovných miest so strednou kvalifikáciou vo
všetkých regiónoch – na strednom Slovensku o viac ako 5 %. Vo všetkých regiónoch však počet
pracovných miest so strednou kvalifikáciou v tomto období v skutočnosti rástol, ale v celkovom počte
pracovných miest mal menší podiel. V polovici regiónov sa klesajúci podiel pracovných miest so
strednou kvalifikáciou kompenzoval najmä zvýšeným podielom vysokokvalifikovaných pracovných
miest. V Bratislavskom kraji a na strednom Slovensku to bolo naopak. Znenie správy v origináli tvorí
Prílohu č. 1 tejto správy.
Ekonomické perspektívy
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OECD vo svojej marcovej priebežnej správe k ekonomickej perspektíve 14 informuje o tom, že sa v
13F

posledných mesiacoch globálne výrazne zlepšili hospodárske vyhliadky, k čomu prispelo postupné
zavádzanie účinných vakcín proti ochoreniu COVID 19, dodatočná fiškálna podpora v niektorých
krajinách a tiež signály, že sa hospodárstva krajín lepšie vyrovnávajú s opatreniami na potlačenie
vírusu. V tomto roku sa očakáva globálny hospodársky rast na úrovni 5,8 %, čo je prudká revízia
smerom nahor z prognózy hospodárskeho výhľadu z decembra 2020 na úrovni 4,2 % na rok 2021.
Globálna produkcia by mala v druhej polovici roku 2021 stúpnuť nad úroveň pred pandémiou.
Napriek zlepšenému globálnemu výhľadu OECD predpokladá nižšiu produkciu a príjmy ako pred
pandémiou v mnohých krajinách aj na konci roka 2022.
Zo správy vyplýva, že rozdiely medzi krajinami a sektormi v súčasnosti narastajú. Prísne opatrenia na
zamedzenie šírenia vírusu v blízkej budúcnosti, v niektorých krajinách, spomalia rast v sektoroch
služieb, zatiaľ čo iné budú mať prospech z účinných politík v oblasti verejného zdravia, silnej politickej
podpory a rýchlejšieho očkovania. Rýchlejší pokrok v očkovaní vo všetkých krajinách by umožnil
rýchlejšie zrušenie obmedzení a zvýšil by dôveru a znížil výdavky. Pomalý pokrok v očkovaní a nové
mutácie vírusov rezistentných voči existujúcim očkovacím látkam by viedli k slabšiemu zotaveniu sa
ekonomiky, väčším stratám pracovných miest a väčšej likvidácii podnikov.
V dôsledku oživenia dopytu a dočasného prerušenia dodávok sa začal na komoditných trhoch
prejavovať tlak na náklady, ale základná inflácia zostáva mierna, čo je spôsobené voľnými kapacitami
na celom svete.
Najvyššou politickou prioritou je zabezpečiť využitie všetkých dostupných zdrojov na čo najrýchlejšie
zavádzanie očkovania na celom svete, na záchranu životov, zachovanie príjmov a obmedzenie
nepriaznivého vplyvu opatrení na prosperitu. Zisky zo silnejšieho a rýchlejšieho globálneho oživenia
hospodárstva by boli vyššie, ako finančné zdroje potrebné na poskytnutie očkovacích látok krajinám s
nižšími príjmami.
Podpora fiškálnej politiky by mala byť podmienená stavom hospodárstva a tempom očkovania,
pričom v prípade potreby by sa mali urýchlene a v plnej miere zaviesť nové politické opatrenia. Je
potrebné sa tiež vyhnúť predčasnému sprísneniu fiškálnej politiky.

14

OECD (2021), OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021, OECD Publishing, Paris [online].
Dostupné na internete: OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021 | READ online (oecdilibrary.org)
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Malo by sa zachovať aj súčasné akomodačné nastavenie menovej politiky a umožniť dočasné
prekročenie útlmu inflácie za predpokladu, že tlak na ceny zostane pod kontrolou. Aby sa zabezpečilo
dostatočné množstvo peňazí v štátnej pokladnici a finančná stabilita, mal by štát v prípade potreby
efektívne zasahovať do ekonomiky.
Kým preočkovanosť populácie neumožní zmiernenie obmedzení, bude nevyhnutné pokračovať v
podpore príjmov domácností a podnikov. Je lepšie podporovať a pomáhať ľudom a podnikom
prostredníctvom grantov, ako neskôr riešiť ich dlhy.
Na dosiahnutie spoločných benefitov, zlepšenie hospodárskej dynamiky a podporu silnej, udržateľnej
a inkluzívnej obnovy je potrebné posilniť štrukturálne reformy vo všetkých krajinách.
Koordinácia politiky na medzinárodnej úrovni je predpokladom na dosiahnutie čo najväčších
benefitov z vnútroštátnych politických opatrení na boj proti pandémii – zvýšenie odolnosti a
zabezpečenie silnej a inkluzívnej obnovy.
Čo môžu vlády robiť na rýchlejšie prekonanie pandemickej krízy?
Pandémia prehlbuje rozdiely v hospodárskej výkonnosti medzi krajinami a medzi sektormi. Mnohým
ľuďom hrozí dlhodobé narušenie vyhliadok na zamestnanie a zníženie životnej úrovne. Vlády by mali
využiť všetky zdroje potrebné na urýchlenie očkovania na celom svete, investovať do digitálnej a
ekologickej transformácie a naďalej podporovať príjmy ľudí a podnikov, kým sa znovu neotvorí
ekonomika.
▪

Rýchle očkovanie – koordinovať a urýchľovať očkovanie dospelých na celom svete. Zabezpečiť,
aby chudobné krajiny dostali spravodlivý podiel dávok a zlepšiť financovanie iniciatívy COVAX.
Zabezpečiť efektívne testovanie a podporu trasovania nákazy.

▪

Rýchle investície – s cieľom podporiť ekonomický rast a zamestnanosť je potrebné urýchliť
prípravu na čerpanie financií z Plánu obnovy. Pomáhať podnikom prispôsobiť sa digitálnej
transformácii. Podporiť granty a kapitálovú podporu, ktorá umožní riešiť dlhy a poskytne
životaschopným malým a stredným podnikom priestor na rozvoj. Investovať do čistejšej
infraštruktúry a digitálnych technológií s cieľom podporiť prechod na odolnejšie a
udržateľnejšie hospodárstvo.

▪

Podpora ľudí – chrániť príjmy ľudí, ktorí sú najviac postihnutí krízou. Pomáhať nízko
kvalifikovaným a zraniteľným. Zlepšiť systém odbornej prípravy a prístup na trh práce.
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▪

Zamerať sa na mládež – mladí ľudia teraz potrebujú osobitnú podporu a pomoc na prípravu na
meniaci sa trh práce.

Umelá inteligencia a jej význam pre vzdelávanie zajtrajška 15
14F

Náš svet a náš spôsob života prechádzajú obrovskými zmenami. Okrem ropnej krízy začiatkom 70tych rokov a kolapsu ekonomiky v roku 2008, zažili sme 75 rokov ekonomického a sociálneho rastu.
Pandémia ale predznamenáva novú éru, v ktorej musí svet žiť s opakujúcimi sa systémovými šokmi.
Podľa odborníkov táto pandémia nebude posledná a zažijeme aj negatívny vplyv klimatických zmien.
Najväčšiu zmenu v 21. storočí však spustí umelá inteligencia („ďalej UI“).
Hoci UI je ešte len v začiatkoch, jej významný vplyv sa už prejavuje v rôznych oblastiach. UI je
výsledkom vedeckého a technologického pokroku v oblasti výpočtovej techniky, matematiky, veľkých
dát, strojového učenia, poznatkov v oblasti výskumu mozgu, neurovedy a kognitívnej psychológie.
Kvantová výpočtová technika čoskoro dramaticky posunie hranice počítačových schopností
a nasledovať bude syntetická biológia.
UI ovplyvňuje výrobné a pracovné procesy, správanie spotrebiteľov, voľný čas, kultúru, politickú
manipuláciu a aj vzdelávanie. Historické mestá mení na „inteligentné“ a učebne na „inteligentné
vzdelávacie platformy“. Začíname objavovať perspektívny nástroj na riadenie vzdelávania a stále
bude prichádzať mnoho ďalších vzdelávacích aplikácií, ktoré pomôžu zefektívniť vzdelávanie.
Obava, že UI spôsobí masívny zánik pracovných miest, sa postupne vytráca. Väčšie obavy však
prinášajú riziká neetického využívania UI. V máji 2019 OECD zadefinovala zásady v oblasti UI, ktoré
poskytujú etický a politický rámec na rozvoj politiky v tejto oblasti a ktoré schválilo mnoho krajín.
UI sa stáva súčasťou našich životov (ako zamestnancov, konzumentov, občanov a študentov/žiakov)
a do popredia sa dostávajú otázky týkajúce sa informovaného rozhodovania a rovnováhy medzi
človekom a UI. Vzťah medzi ľuďmi a inteligentnými strojmi má veľmi hlboké vplyvy i na vzdelávanie.
Pochopenie rovnováhy medzi počítačovými schopnosťami a ľudskými kompetenciami a zručnosťami
pomôže vzdelávacím systémom rozhodnúť sa, čo by sa študenti mali v škole učiť.

15

Dirk Van Damme. 2021. OECD. Artificial intelligence and what it means for education tomorrow OECD
Education. [online]. Dostupné na: https://oecdedutoday.com/artificial-intelligence-what-it-means-foreducation/
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Toto je prioritná téma výskumu Centra OECD pre výskum a inováciu v oblasti vzdelávania (ďalej
„CERI“). Centrum skúma a hodnotí schopnosti v oblasti UI pomocou vzdelávacích testov, profesijnej
certifikácie, kognitívnej psychológie a poznávania zvierat a porovnáva tieto schopnosti s ľudskými
zručnosťami a kompetenciami.
UI bude mať veľký vplyv na vzdelávacie programy a učebné osnovy. Nemá zmysel, aby sa žiaci učili to,
čo počítače a roboty dokážu omnoho lepšie. Študenti sa budú učiť to, čo robí ľudí skutočne ľuďmi,
napr. etické rozhodovanie. Vynášanie právnych rozhodnutí sudcami, diagnostika lekára, estetické
ocenenie umelca alebo pedagogický vzťah medzi učiteľom a študentom, môžu byť síce informované
algoritmami a strojovým učením, ale ľudský prvok zostane veľmi dôležitý, najmä ak budú informácie
neúplné alebo protichodné.
Stále bude mať zmysel čítať Shakespeara, skúmať krásu prvočísiel alebo sa pozerať na kvapku vody
pod mikroskopom. Ľudská vynaliezavosť nie je magický trik, ktorý funguje vo vákuu, ale vyplýva z
interakcie medzi komplexným kognitívnym spracovaním predchádzajúcich vedomostí, dobre
vyvinutými vlastnosťami charakteru a sofistikovanými hodnotami. UI pomôže ľuďom prekonať
prekážky spracovania informácií, aby sa ľudské kognitívne a nekognitívne procesy mohli stať
silnejšími a konečná pridaná ľudská hodnota sa stala sofistikovanejšou a účinnejšou.
Napriek tomu existujú dôležité rozmery ľudskej činnosti, ktoré boli nejakým spôsobom súčasťou
vzdelávacieho systému a ktoré si zasluhujú viac pozornosti. Najviditeľnejšou je sociálno-emocionálna
doména. Sociálno-emocionálne zručnosti skúsenej zdravotnej sestry, ktoré sú také dôležité pre
zotavenie a pohodu pacientov v nemocnici, je veľmi ťažké trénovať aj pre najhumanoidnejších
robotov. Roboty dostávajú priestor v nemocniciach a môžu zjednodušiť prácu lekárov a sestier.
Každodennú prípravu liekov pacienta môže ľahko vykonať robot, ale priateľský a povzbudzujúci
rozhovor sestry určite nie.
To isté platí aj pre samotné vzdelávanie. Keď sa školy zavreli a žiaci sa začali dištančne vzdelávať a
domáce vzdelávanie a fyzická a emocionálna prítomnosť učiteľa zmizla, študenti skutočne trpeli.
Dobrého učiteľa definuje kombinácia kognitívnych stimulov, vecnej prísnosti, emocionálnej podpory
a empatie a starostlivosti, ktoré sú nevyhnutné na podporu efektívneho vzdelávacieho prostredia.
Najskúsenejší a najschopnejší žiaci sa vedia veľa naučiť zo sofistikovaných vzdelávacích zdrojov
podporovaných UI, ale zraniteľní a integrovaní/slabí žiaci neuspejú bez ľudského faktora –
skutočného učiteľa.
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Existujú ďalšie oblasti okrem sociálnych a emocionálnych, ktoré budú potrebovať viac priestoru
v učebných osnovách, pretože UI znižuje zaťaženie opakujúcich sa rutinných kognitívnych úloh. Napr.
etické a estetické

oblasti, odborné znalosti, ktoré si vyžadujú primeranú odbornú prípravu

a skúsenosti a manuálnu zručnosť.
UI nám prináša mnoho výhod. Bez inteligentných strojov na dekódovanie genomických sekvencií
vírusu a UI zabudovanej v technológiách schopných spracovať údaje by nebol možný vývoj vakcín
proti ochoreniu COVID-19. UI doplní a pomôže pri hľadaní riešení na prekonanie dôsledkov
klimatických zmien a poskytne kvalitný život čo najväčšiemu množstvu ľudí na tejto planéte. Ale je
potrebné, aby sa vzdelávanie s umelou inteligenciou popasovalo a pripravilo študentov na iný svet.
Viac

informácií

o

CERI

je

možné

nájsť

na

tejto

webovej

stránke:

http://www.oecd.org/education/ceri/.
Budúcnosť vzdelávania – 4 scenáre OECD: 16
15F

▪

Rozšírenie školskej dochádzky – participácia na formálnom vzdelávaní sa bude rozširovať.
Medzinárodná spolupráca a technologický pokrok umožnia individualizovanejšie vzdelávanie.
Štruktúra a procesy v školách ostanú nezmenené.

▪

Externé vzdelávanie – prestane fungovať tradičný školský systém. Spoločnosť sa bude priamo
zameriavať na vzdelávanie občanov. Vzdelávanie bude diverzifikovanejšie, privatizované
a flexibilné, používanie digitálnych technológií vo vzdelávaní bude kľúčové.

▪

Škola ako vzdelávacie centrum – školy zostanú zachované, ale vo vzdelávaní bude dominovať
rôznorodosť, personalizované učenie a experimentovanie. Školy budú viac prepojené
s komunitou, bude existovať viac foriem vzdelávania. Vytvorí sa priestor pre občiansku
angažovanosť a sociálne inovácie.

▪

Učenie sa za pochodu – vzdelávať sa bude všade, hocikedy. Hranice medzi formálnym
a neformálnym vzdelávaním zmiznú. Vzdelávanie bude realizované len pomocou technológií.

16

OECD iLibrary. Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling. [online]. Dostupné na:
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/178ef527-en/index.html?itemId=/content/publication/178ef527-en
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Tabuľka č. 1

OECD – štyri scenáre vzdelávania budúcnosti

Zdroj: OECD

1.1.1.2 Udalosti a dokumenty EK, ďalších vrcholných inštitúcií EÚ a nadnárodných inštitúcií
zaväzujúce Slovenskú republiku na aktivity v kľúčových oblastiach hospodárstva
Pod záštitou Európskej komisie a portugalského predsedníctva v Rade EÚ sa uskutočnilo dňa 19.
marca 2021 ministerské podujatie Digital Day 2021 17, ktoré na vysokej politickej úrovni spája
16F

členské štáty v súčasných a budúcich záväzkoch v oblasti digitálnych technológií. Počas podujatia
Slovensko

pristúpilo

k podpisu

troch

dokumentov

– Deklarácii

o európskych

dátových

bránach, Deklarácii o zelenej a digitálnej transformácii EÚ a Deklarácii o štandardoch pre startupy. Z
prijatých deklarácií sa dve týkajú rozširovania digitálnej konektivity, ako aj čoraz prítomnejšieho
fenoménu tzv. zelenej digitalizácie, ku ktorým Slovenská republika pristúpila podpisom Veroniky
Remišovej, podpredsedníčky vlády SR a ministerky pre investície, regionálny rozvoj a informatizácie
SR. K tretej deklarácii o štandarde EÚ pre členské štáty týkajúceho sa startupov Slovensko pristúpilo
podpisom Jána Oravca, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR.

17

EURÓPSKA KOMISIA. Program a záznam z podujatia sú dostupné na internete: Digital Day 2021 | Shaping
Europe’s digital future (europa.eu)
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Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR počas Digital Day 2021 zastupoval
Marek Antal, štátny tajomník MIRRI SR a Radoslav Repa, generálny riaditeľ Sekcie digitálnej
agendy. 18 Online podujatie sa sústredilo na prijatie záväzkov členských štátov EÚ v oblastiach
17F

hospodárstva, v ktorých budú mať digitálne technológie rozhodujúci vplyv.
▪

Deklarácia o európskych dátových bránach ako kľúčovom prvku digitálneho desaťročia EÚ 19
18F

–

ak chce EÚ naplno využiť vlastný

potenciál, je potrebné venovať pozornosť

medzinárodnému digitálnemu prepojeniu. Deklarácia sa preto zameriava na rozširovanie trhu
s ukladaním a spracovaním údajov, zvyšovanie a zabezpečenie podmorskej konektivity,
rozširovanie vesmírneho bezpečného pripojenia, zachovanie bezpečného a zabezpečeného
pripojenia kontinentu a v neposlednom rade na medzinárodné partnerstvá. Deklaráciu
podpísalo 27 krajín.
▪

Deklarácia o zelenej a digitálnej transformácii EÚ 20 – inteligentné používanie digitálnych
19F

technológií môže byť významným faktorom v boji proti klimatickým zmenám a udržateľnosti
životného prostredia. Preto je dôležité zlepšiť energetickú efektívnosť a efektívnosť zdrojov
a zlepšiť obehové systémy, čo povedie k zníženiu emisií, znečistenia, straty biodiverzity
a napokon k zlepšeniu životného prostredia. Cieľom deklarácie, ktorá vychádza zo záverov
Rady EÚ pre životné prostredie zo 17. decembra 2020 ako aj z digitálnej stratégie EÚ, je
urýchliť zelenú digitálnu transformáciu. Deklaráciu podpísalo 26 krajín.
▪

Deklarácia o štandarde EÚ pre členské štáty týkajúceho sa startupov 21 – udržateľný rast
20F

a priaznivé prostredie pre podnikanie sú pre budúci globálny úspech európskych startupov
kľúčové. Preto členské štáty uvítali zavedenie štandardu EÚ pre startupy, ktorého cieľ je
zabezpečiť implementáciu príkladov dobrej praxe najúspešnejších startupových ekosystémov.
Signatári sa v deklarácii zaviazali podieľať sa na zdieľaní a zavádzaní príkladov dobrej praxe a
podporiť začínajúce podniky vo všetkých fázach ich vývoja. Deklaráciu podpísalo 25 krajín.

18

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Slovensko deklarovalo svoje záväzky
v oblasti digitálnych inovácií na prestížnom podujatí Digital Day 2021. Tlačová správa, 19.3.2021 [online].
Dostupné na internete: Slovensko deklarovalo svoje záväzky v oblasti digitálnych inovácií na prestížnom
podujatí Digital Day 2021 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)
19
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. European Data Gateways as a key element
of the EU’s Digital Decade signed by SK. [online]. Dostupné na internete: European-Data-Gateways-as-akey-element-of-the-EU´s-Digital-Decade-signed-by-SK.pdf (gov.sk)
20
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. A Green and Digital Transformation of the
EU signed by SK. [online]. Dostupné na internete: A-Green-and-Digital-Transformation-of-the-EU-signed-bySK.pdf (gov.sk)
21
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Declaration on Startups SK signature.
[online]. Dostupné na internete: Declaration-on-Startups-SK-Signature.pdf (gov.sk)
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Digital Day 2021 bol štvrtým pokračovaním podujatia Digital Day – predchádzajúce podujatie Digital
Day v roku 2019 bolo zamerané na inteligentné a udržateľné poľnohospodárstvo, digitalizáciu
kultúrneho dedičstva a na podporu účasti žien v digitálnom a technologickom sektore. Odvtedy tieto
iniciatívy výrazne pokročili:
▪

Komisia zriadila rozsiahle pilotné projekty a sieť centier digitálnych inovácií SmartAgriHubs s
cieľom stimulovať digitalizáciu poľnohospodárstva v Európe. Patrí medzi ne IoF2020 – inovačný
projekt zameraný na poľnohospodárov, ktorý podporuje zavádzanie internetu vecí v
poľnohospodárstve a DEMETER, ktorý umožňuje zavádzanie interoperabilných platforiem
riadených poľnohospodármi.

▪

V rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Európa posilní svoje úsilie prostredníctvom návrhov
Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie po roku 2020 (post-2020 CAP proposals),
programu Horizont Európa a programu Digitálna Európa. Prostredníctvom iniciatív, ako je
testovanie a experimentovanie s umelou inteligenciou v poľnohospodárstve, podporí Komisia
prijatie digitálnych technológií v tomto odvetví.

▪

Expertná skupina DCHE (Digital Cultural Heritage and Europeana – Digitálne kultúrne dedičstvo
a Europeana) sa od spustenia iniciatívy digitalizácie kultúrneho dedičstva stretla trikrát a
dosiahol sa výrazný pokrok, najmä pokiaľ ide o 3D digitalizáciu hmotného kultúrneho
dedičstva.

▪

Z prehľadu Woman in Digital Scoreboard 2020 vyplýva, že rodové rozdiely sa stále zmenšujú.
Minulý rok Komisia predstavila aj vlastnú stratégiu rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025. 22
21F

Videokonferencia členov Európskej rady a Eurosamit
Dňa 25. marca 2021 sa uskutočnila videokonferencia členov Európskej rady a Eurosamit. Slovenskú
republiku zastupoval vtedajší predseda vlády SR Igor Matovič. 23
22F

Témami zasadnutia boli boj s pandémiou ochorenia COVID-19, východné Stredomorie, vzťahy EÚ s
Ruskom, ekonomická a digitálna agenda. Konalo sa aj zasadnutie Eurosamitu k medzinárodnej úlohe

22

EURÓPSKA KOMISIA. Digital Day: EU countries commit to key digital initiatives. Tlačová správa, 19.3.2021,
Brusel [online]. Dostupné na internete: Digital Day: EU countries commit to key digital initiatives
(europa.eu)
23
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Závery Európskej Rady: Videokonferencia členov
Európskej rady a Eurosamitu dňa 25. marca 2021 [online]. Dostupné na internete: Videokonferencia členov
Európskej rady a Eurosamitu dňa 25. marca 2021 - Európska rada - Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR (mzv.sk)
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eura. Výsledkom rokovaní bolo prijatie spoločného vyhlásenia členov Európskej rady a vyhlásenia
Eurosamitu. Najdôležitejšie elementy možno zhrnúť nasledovne:
COVID-19
▪

Epidemiologická situácia zostáva vážna, preto sa zatiaľ musia zachovať obmedzenia, pričom sa
musí naďalej zabezpečovať neobmedzený tok tovaru a služieb v rámci jednotného trhu, okrem
iného aj využívaním zelených jazdných pruhov.

▪

Je potrebné pokročiť v legislatívnej a technickej práci na interoperabilných a nediskriminačných
digitálnych zelených certifikátoch na základe návrhu Európskej komisie.

▪

Európska únia bude naďalej posilňovať svoju globálnu reakciu na pandémiu. S cieľom podporiť
vedúcu úlohu nástroja COVAX, pri zabezpečovaní všeobecného prístupu k vakcínam a ich
nasadenia, je potrebné urýchlene pokročiť v práci na vytvorení mechanizmu na spoločné
využívanie zásob očkovacích látok.

Jednotný trh, priemyselná politika, digitálna agenda, hospodárstvo
▪

EÚ podčiarkla dôležitosť silného, odolného a plne fungujúceho jednotného trhu a prísneho
dodržiavania a presadzovania pravidiel jednotného trhu.

▪

EÚ zdôraznila, že je potrebné posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť priemyslu vrátane
malých a stredných podnikov, urýchliť jeho zelenú a digitálnu transformáciu a riešiť strategické
závislosti.

▪

Oznámenie EK „Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob“ je
krokom k naplánovaniu digitálneho rozvoja Európy v najbližších desiatich rokoch. Členovia
Európskej rady vyzvali Radu EÚ, aby toto oznámenie urýchlene preskúmala v záujme
vypracovania plánovaného programu digitálnej politiky.

▪

EÚ vyzvala spoluzákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhoch týkajúcich sa aktu o
digitálnych službách, aktu o digitálnych trhoch a aktu o správe údajov.

▪

EÚ opätovne potvrdila, že výrazne uprednostňuje a presadzuje globálne riešenie v oblasti
medzinárodného zdaňovania digitálneho hospodárstva, a bude sa usilovať o dosiahnutie
konsenzuálneho riešenia v rámci OECD do polovice roku 2021. Ak sa táto perspektíva nenaplní,
Európska únia bude pripravená posunúť sa v tejto záležitosti vpred. V tomto kontexte Európska
komisia predloží v prvom polroku 2021 návrh o digitálnej dani s cieľom zaviesť túto daň
najneskôr do 1. januára 2023.
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▪

Členovia Európskej rady schválili prioritné oblasti politiky stanovené v ročnej stratégii
udržateľného rastu. Európska únia v tomto kontexte vyzvala členské štáty, aby ich premietli do
svojich národných plánov obnovy a odolnosti.

V diskusii týkajúcej sa časti vyhlásenia k ekonomickej a digitálnej agende najviac rezonovala potreba
vyváženia záväzku na posilnenie digitálnej suverenity EÚ pridaním garancie zachovania otvorenosti
trhov a globálnej spolupráce. Predstavený bol aj spoločný list lídrov krajín V4, Francúzska, Rumunska
a Slovinska k úlohe jadrovej energie v klimatickej a energetickej politike EÚ.
Výsledkom Eurosamitu je záväzok členských štátov EÚ k práci na posilnení medzinárodnej úlohy
eura. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je tiež dôležité pokračovať v obnove hospodárstva, posilňovaní
odolnosti a štrukturálnych reformách:
▪

Eurosamit zdôraznil potrebu robustnej, inkluzívnej a udržateľnej obnovy a zvýšenej
ekonomickej odolnosti ako predpokladu silnej medzinárodnej úlohy eura.

▪

Naďalej má zásadný význam posilňovanie hospodárskej a menovej únie, dobudovanie
bankovej únie a dosiahnutie ďalšieho pokroku pri vytváraní skutočnej únie kapitálových trhov.

▪

Eurosamit vyzval na vybudovanie silnejšieho a inovatívnejšieho sektora digitálnych financií a
efektívnejších a odolnejších platobných systémov. V tejto súvislosti by sa malo pokročiť v
preskúmavaní možnosti zavedenia digitálneho eura.

▪

Eurosamit žiada, aby sa nepretržite a urýchlene pracovalo na účinnom rámci v záujme ďalšej
stimulácie rastu zeleného finančného trhu EÚ. Pomôže to posilniť vedúce postavenie Európy v
oblasti zeleného financovania.

V nadväznosti na výsledky videokonferencie členov Európskej rady a Eurosamitu boli sformulované
nasledovné odporúčania pre vnútroštátnu úroveň 24:
23F

COVID-19
▪

Pokračovať v aktívnej komunikácii a vyjednávaniach s partnermi na všetkých úrovniach,
znižovať prehlbujúce sa rozdiely v dodávkach vakcín medzi členskými štátmi a podporovať
transparentné rozhodovanie o systéme prerozdeľovania vakcín s cieľom zabezpečiť čo
najmenšie rozdiely v miere zaočkovanosti v jednotlivých členských štátoch EÚ do júna 2021.

24

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Závery Európskej Rady: Videokonferencia členov
Európskej rady a Eurosamitu dňa 25. marca 2021 [online]. Dostupné na internete: Informácia o priebehu a
výsledkoch videokonferencie členov Európskej rady a Eurosamitu dňa 25. marca 2021
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▪

Na vnútroštátnej úrovni akcelerovať proces prípravy na implementáciu nariadenia k digitálnym
zeleným certifikátom. Pokračovať v aktívnej spolupráci všetkých zainteresovaných rezortov pri
rokovaniach o digitálnom zelenom certifikáte vo všetkých aspektoch tohto nástroja.

Jednotný trh, priemyselná politika, digitálna agenda, hospodárstvo
▪

Naďalej presadzovať odstránenie bariér na jednotnom trhu, najmä v sektore služieb,
zabránenie vzniku nových bariér a podporovať lepšie dodržiavanie existujúcej legislatívy.

▪

Pokračovať v presadzovaní záujmov SR pri tvorbe nových legislatívnych aktov – o digitálnych
službách, o digitálnych trhoch a o správe údajov.

▪

Medzirezortne zadefinovať pojem „digitálnej suverenity“ v podmienkach SR a aktívne pracovať
v zosúlaďovaní cieľov Digitálneho kompasu s pozíciami a prioritami SR v prebiehajúcej
digitálnej transformácii spoločnosti.

Východné Stredomorie
▪

Sledovať vývoj v Turecku a v regióne východného Stredomoria v spolupráci s členskými štátmi
a inštitúciami Európskej únie, s cieľom zhodnotiť vývoj a ďalší postup na júnovom zasadnutí
Európskej rady podľa mandátu schváleného vyhlásenia.

Rusko
▪

Vnímajúc zložitú situáciu vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom, podporovať na pôde EÚ
uskutočnenie strategickej diskusie na úrovni lídrov.

Eurosamit
▪

Aktívne vystupovať na vybraných európskych fórach, v diskusiách zameraných na
zefektívňovanie rámca na posilnenie stability a odolnosti finančného sektora – primárne pri
jednotlivých krokoch Európskej menovej únie, dobudovaniu Bankovej únie a zefektívňovaní
Únie kapitálových trhov.

Samit o zmene podnebia
O dosiahnutí uhlíkovej neutrality do roku 2050 a nevyhnutnosti krokov k naplneniu tohto cieľa sa
diskutovalo 31. marca 2021 na online samite, ktorý organizovala Medzinárodná energetická
agentúra (IEA) v spolupráci s britským predsedníctvom konferencie zmluvných strán OSN o zmene
podnebia (COP26). Tento virtuálny samit bude východiskom k novembrovému samitu COP26 v
škótskom Glasgowe. Na diskusii sa zúčastnili desiatky predstaviteľov krajín z celého sveta, Slovensko
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zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Samitu sa zúčastnil aj americký
prezidentský špeciálny vyslanec pre klímu John Kerry či podpredseda Európskej komisie Frans
Timmermans.
Podpisom Parížskeho dohovoru sa krajiny zaviazali k boju s klimatickými zmenami a medzi krajiny,
ktoré sa pridali k záväzku smerovať k uhlíkovej neutralite do roku 2050, patrí aj Slovensko. Štátny
tajomník rezortu hospodárstva K. Galek na samite zdôraznil, že „je potrebné odštartovať zásadnú
transformáciu a modernizáciu energetického sektora ako jedného z hlavných pilierov hospodárstva.“
Kľúčom k úspechu pri prechode na čistú energiu budú podľa neho investície do moderných čistých
energetických technológií. „Slovensko plánuje podporovať rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,
elektrickej infraštruktúry a chce tiež zvyšovať energetickú efektívnosť,“ priblížil časť aktivít
smerujúcich k uhlíkovej neutralite na Slovensku K. Galek. Pripomenul aj záväzok ukončiť využívanie
domáceho uhlia pri výrobe elektrickej energie do roku 2023. „Svet sa nachádza vo veľmi zložitej
situácii, kedy čelíme nielen zdravotnej, ale aj najväčšej hospodárskej kríze od konca druhej svetovej
vojny. Práve táto kríza ale môže odštartovať absolútnu transformáciu a modernizáciu energetického
sektora ako jedného z hlavných pilierov hospodárstva,“ zdôraznil K. Galek. 25
24F

Konferencia o budúcnosti Európy
Myšlienka na usporiadanie Konferencie o budúcnosti Európy (ďalej len „Konferencia“) má základ
v programovom vyhlásení predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej z decembra 2019. Predsedníčka
EK

formulovala

zámer otvorene diskutovať o zásadných zmenách fungovania EÚ a vytvoriť

platformu na diskusiu pre občanov členských krajín EÚ, najmä mladých ľudí a európske inštitúcie. To
má poskytnúť príležitosť na zlepšenie fungovania EÚ v zmysle vyššej efektívnosti európskych
inštitúcií.
Diskusie v Rade EÚ predstavili rozdielnosť názorov predstaviteľov členských krajín k nastolenej téme,
a to od preferencie status quo až po reformné predstavy, ktoré zdôraznili otázku zmeny zmluvných
základov európskeho spoločenstva. Zmysel diagnostického procesu aktuálneho stavu EÚ je nielen
v monitoringu návrhov, ale v reálnych zmenách fungovania európskych inštitúcií.

25

Ministerstvo hospodárstva SR. K. Galek: Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality je nevyhnutná transformácia
energetického sektora. Tlačová správa. 31.3.2021 [online]. Dostupné na internete: K. Galek: Na dosiahnutie
uhlíkovej neutrality je nevyhnutná transformácia energetického sektora | Tlačové správy | MHSR (gov.sk)
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Pôvodný návrh predpokladal začatie Konferencie v máji 2020 a jej dvojročné trvanie. Do realizácie
podujatia však zasiahla pandémia COVID-19, a tak došlo k posunu na zahájenie tohto významného
európskeho podujatia na máj 2021.
Podmienkou otvorenia Konferencie o budúcnosti Európy bolo prijatie Spoločného vyhlásenia Rady,
EP a EK s cieľom zladiť pozície vo vzťahu k formátu, štruktúre, témam, ako aj personálnemu
obsadeniu výkonného orgánu predsedníctva. Podmienka bola splnená a Spoločné vyhlásenie
Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o konferencii o budúcnosti Európy zo dňa 18.
marca 2021 bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie. 26
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Dňom Európy začala pre Európsku úniu mimoriadne dôležité etapa transformácie, označovaná ako
Rok Európy, počas ktorého budú mať občania Únie možnosť priamo participovať a meniť tvár Únie do
jej budúcnosti. Slávnostné otvorenie Konferencie o budúcnosti Európy prebehlo dňa 9. mája 2021
v Štrasburgu.
Konferencia je prvou svojho druhu: ako významná celoeurópska demokratická akcia ponúka nové
verejné fórum pre otvorenú, inkluzívnu a transparentnú debatu s občanmi o viacerých kľúčových
prioritách a výzvach. Konferencia o budúcnosti Európy vyzýva všetkých, aby boli aktívni, aby
komunikovali a reagovali na výzvu EÚ prispieť k tomu, ako bude Európa vyzerať v budúcich rokoch.
Konferencia predstavuje sériu debát a diskusií vedených občanmi, ktoré ľuďom umožnia podeliť sa o
nápady a pomôžu formovať spoločnú európsku budúcnosť. Svoje názory a predstavy o budúcom
smerovaní Únie môžu vyjadriť na špeciálne zriadenej stránke. Európsky parlament, Európska rada a
Európska komisia sa zaviazali, že sa v rámci svojich právomocí budú ich odporúčaniami zaoberať.
Občania zo všetkých členských štátov Európskej únie môžu prispieť do diskusie svojimi nápadmi
a návrhmi

o budúcom

smerovaní

spoločnej

Európy

vďaka

platforme

na

adrese:

https://futureu.europa.eu/. Súčasne je vytvorený priestor na diskusiu aj na sociálnych sieťach pod
hashtagom #TheFutureIsYours.
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Európska komisia. Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o konferencii o
budúcnosti Európy. Úradný vestník Európskej únie(CI 91/1 18.3.2021). [online]. EUR-Lex, 2021. [cit. 202103-19]. Dostupné na internete: CI2021091EN.01000101.xml (europa.eu)
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Názory vyjadrené na podujatiach konferencie sa premietnu do konkrétnych odporúčaní pre budúce
opatrenia EÚ a konečný výsledok konferencie bude prezentovaný v správe spoločnému
predsedníctvu. Všetci účastníci musia dodržiavať hodnoty stanovené v charte konferencie. 27
26F

Do diskusie je možné v rámci platformy prispieť do širokého okruhu tém, ako napríklad: klimatická
zmena a životné prostredie, zdravie, silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť,
EÚ vo svete, digitálna transformácia, európska demokracia, migrácia, hodnoty a práva, právny štát a
bezpečnosť, vzdelávanie, kultúra, mládež, šport a tieto dopĺňa otvorená schránka podnetov na
prierezové témy a nápady – ďalšie nápady.
Konferenciu tvorí:
Mnohojazyčná digitálna platforma – občania si vďaka nej môžu vymieňať názory a posielať príspevky
do diskusie. Príspevky budú zhromažďované, analyzované, monitorované a uverejňované v priebehu
celej konferencie. Na platforme sú zároveň informácie o štruktúre a priebehu konferencie. Je
otvorená pre všetkých občanov EÚ, inštitúcie EÚ, národné parlamenty, miestne orgány a občiansku
spoločnosť.
Podujatia – či už v online forme alebo kombinované akcie organizované jednotlivcami a
organizáciami, ako aj celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi.
Európske panelové diskusie – občania v nich budú diskutovať o rôznych témach a predkladať svoje
návrhy.
Plenárne zasadnutia konferencie – odporúčania z národných a európskych panelových diskusií sa
preberú podľa tém na plenárnom zasadnutí konferencie, kde budú mať rovnocenné zastúpenie
Európsky parlament, Rada a Európska komisia, ako aj všetky národné parlamenty a občania.
Zastúpenie budú mať aj Výbor regiónov a Hospodársky a sociálny výbor či Vysoký predstaviteľ pre
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
Národná diskusia ku Konferencii v SR

27

Európska komisia. Charta Konferencie o budúcnosti Európy [online]. Dostupné na internete: Charta
konferencie - Conference on the Future of Europe (europa.eu)
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Vláda SR sa ku Konferencii prihlásila už vo svojom Programovom vyhlásení v roku 2020, uvítala ju ako
platformu na komunikáciu postojov Slovenska voči EÚ. Medzi hlavné princípy zaradila zachovanie
rovnováhy inštitúcií (EK, EP, Rada) pri riadení Konferencie, súlad so strategickou agendou prijatou
Radou EÚ, deklarovala, že nemá záujem prejudikovať závery Konferencie, ani záväzky smerujúce
k zmenám zmlúv. Predpokladá jednoznačné zadefinovanie zlepšenia fungovania EÚ a akékoľvek
zmeny primárneho práva EÚ bude posudzovať vláda SR v súčinnosti s NR SR v súlade so zásadou
subsidiarity. Okrem toho vláda SR zdôraznila potrebu aktívnej participácie poslancov národných
parlamentov na Konferencii.
Z hľadiska vnímania EÚ v SR je hlavným cieľom národnej diskusie v rámci Konferencie vytvoriť
priestor na otvorenú diskusiu, aby sa EÚ priblížila k občanom a našli sa cesty na zlepšenie jej
fungovania. Prieskumy verejnej mienky totiž identifikujú euroskeptické nálady a nerovnováhu medzi
nenaplnenými očakávaniami a reálnymi benefitmi členstva SR v EÚ. Medzi nesplnené očakávania
patrí dosiahnutie životnej úrovne „západných“ krajín, čo sa prejavuje najmä v regionálnych
rozdieloch.
MZVaEZ SR kladie dôraz na podujatia v regiónoch aj na zapájanie regionálnych aktérov, vrátane
regionálnych médií. Výsledky eurobarometra (október 2020) ukázali, že až 93 % respondentov zo
Slovenska súhlasí, že pri rozhodnutiach o budúcnosti Európy by mal byť viac zohľadnený hlas občanov
(priemer EÚ bol 87 %).
Dňa 3. marca 2021 vláda SR prerokovala Koncepciu o budúcnosti Európy v Slovenskej republike 28 –
27F

nové znenie a prijala uznesenie č. 126/2021. V uznesení sa, okrem iného, ukladá ministrom
a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy, aby zabezpečili súčinnosť pri realizácii
Konferencie v SR pri pokrývaní sektorových tém v rámci svojich kompetencií do 30. júna 2022.
Národná diskusia ku Konferencii má byť zastrešená tromi hlavnými konferenciami:
▪

Otváracia konferencia dňa 9. mája 2021 – načasovanie zladené so spustením Konferencie na
európskej úrovni.

▪

28

Strednodobá hodnotiaca konferencia – v druhej polovici roka 2021.

Úrad vlády SR. Portál otvorenej vlády. Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)
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▪

Záverečná konferencia – v závere Konferencie na európskej úrovni v roku 2022, ktorá má
zhrnúť všetky vstupy z projektov Národný konvent o EÚ a MySmeEÚ a predložiť záverečnú
hodnotiacu správu.

Aktivity v rámci Konferencie by mali mať dve základné roviny:
1. Stimulovanie objektívnej, konštruktívnej verejnej diskusie o EÚ s dôrazom na regióny SR.
2. Expertná analýza prioritných sektorových oblastí z pohľadu SR a vypracovanie konkrétnych
expertných odporúčaní pre vládu SR.
Horeuvedené dve roviny národnej diskusie budú zastrešené dvoma platformami:
▪

Obnovenie komunikačného projektu MySmeEÚ. Ide o aktivity smerujúce k študentom a širšej
verejnosti – diskusie na základných, stredných a vysokých školách so zámerom nielen na
osvetu, ale tiež o položenie základov reformy vo vzdelávacom procese. Počíta sa aj s
konzultáciami a dialógmi s občanmi na rezortnej úrovni, sektorovými konferenciami pre
expertnú a akademickú oblasť.

▪

Národný Konvent o EÚ.

Diskusia sa predpokladá v dvoch rovinách – prvá predstavuje diskusie o sektorových politikách s
priestorom na prijímanie nových opatrení (napr. v oblasti jednotného trhu, nových technológií,
dobudovaním eurozóny, v prehlbovaní integrácie v zdravotníctve, krízovom manažmente). Druhou
rovinou sú demokratické procesy a inštitucionálne otázky.
V zastrešení odborných diskusií sa predpokladá aktívna účasť ústredných orgánov štátnej správy SR,
podľa ich kompetencií. Konferencia ako celok bude pod záštitou troch najvyšších ústavných činiteľov
spolu s MZVaEZ SR a pri kľúčovom zapojení poslancov NR SR a Európskeho parlamentu, slovenského
komisára v EK a ďalších partnerov (IKEP, ZEK, EIB, mimovládnych organizácií, univerzít, sponzorov,
médií, aktivistov a známych osobností).
Digitálne suverénna Európska únia do roku 2030
Dňa 4. júna 2021 rokovali na stretnutí Rady EÚ v Luxemburgu ministri členských štátov zodpovední za
digitalizáciu – témou stretnutia bola digitálna suverenita a európska digitálna budúcnosť do roku
2030.
Ambíciou Európskej komisie je digitálne suverénna Európska únia v otvorenom a vzájomne
prepojenom svete do roku 2030. Jej cieľom je presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a
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podnikom umožnia pripraviť sa na udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť a tento prístup
potvrdila aj v strategickom dokumente Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na
európsky spôsob, 29 ktorý bol zverejnený začiatkom marca tohto roka. Tieto vytýčené ciele v digitálnej
28F

oblasti sú doplnené značnými finančnými prostriedkami z Plánu obnovy a odolnosti. Slovenskú
delegáciu na tomto zasadnutí Rady EÚ reprezentovala veľvyslankyňa Mária Malová, zástupkyňa stálej
predstaviteľky Slovenskej republiky pri EÚ.
Priebeh celosvetovej pandémie poukázal na problém existujúcich slabých miest svetových
obchodných reťazcov, ťažko zasiahnutý bol aj strategický polovodičový priemysel. Meškania dodávok
a následný nedostatok mikročipov a ostatných výrobkov polovodičového priemyslu otvárajú priestor
na budovanie riešení a infraštruktúry napr. v oblasti „Edge umelej inteligencie“ (Edge UI) distribuované senzory, mikročipy s funkcionalitou UI, ktoré majú schopnosť byť autonómne od
centrálneho cloudu.
Dokument Digitálny kompas do roku 2030 obsahuje vízie a konkrétne ciele EÚ:

▪

digitálne zruční občania a vysokokvalifikovaní digitálni odborníci;

▪

bezpečné, výkonné a udržateľné digitálne infraštruktúry;

▪

digitálna transformácia podnikov, ako aj digitalizácia verejných služieb.

Dokument zároveň kladie dôraz na nadnárodné projekty a ich financovanie. Ciele digitálneho
kompasu a budúci rámec digitálnych princípov budú ešte v priebehu tohto roka legislatívne
zakotvené v Programe pre digitálnu politiku. Zámerom je, aby všetky skupiny obyvateľov mohli
využívať prínosy digitálnej transformácie a mohli v rámci nej uplatňovať a chrániť všetky svoje práva a
oprávnené záujmy.
EK v súčasnosti vedie verejnú konzultáciu (otvorenú v termíne 12.5.2021 – 12.9.2021), 30 v rámci
29F

ktorej zbiera podnety verejnosti, čo by malo byť predmetom týchto zásad. EK následne koncom
roka 2021 predstaví súbor digitálnych zásad a práv vo forme medzi-inštitucionálneho vyhlásenia

29

Európska komisia. Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a
sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky
spôsob
COM/2021/118 final. [online]. Dostupné na internete: EUR-Lex - 52021DC0118 - EN - EUR-Lex (europa.eu)
30
Európska komisia. Shaping Europe’s digital future. Consultations. Public consultation on a set of European
Digital Principles. [online]. Dostupné na internete: Public consultation on a set of European Digital Principles
| Shaping Europe’s digital future (europa.eu)
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Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady. Portugalské predsedníctvo Rady EÚ v snahe
prispieť k tomuto procesu a podporiť jeho začiatok iniciovalo Lisabonskú deklaráciu o zmysluplnej
digitálnej demokracii. 31
30F

Z diskusie členských štátov k Digitálnemu kompasu vyplynulo, že napriek rôznym prioritám
a názorom štáty jednoznačne podporujú plnenie ambiciózne nastavených cieľov digitálnej
transformácie do roku 2030. Členské štáty sa taktiež zhodli v tom, že pri plnení uvedených cieľov
treba postupovať tak, aby sa napĺňali európske hodnoty a princípy. Z pohľadu SR je dôležité, že štáty
podporili, aby bol na monitoring plnenia cieľov využitý index DESI, pričom viacerí sa vyjadrili za jeho
aktualizáciu, ktorá by reflektovala aktuálnu realitu. Z hľadiska aktuálnych plánov Slovenska v oblasti
implementácie projektov, ako je napr. projekt EuroHPC (superpočítače), je významným faktom to, že
tzv. multinárodné projekty majú vysokú politickú prioritu medzi štátmi aj u EK.
Zástupcovia členských štátov ďalej prerokovali správu o pokroku k Aktu o správe údajov a správu
o pokroku k Smernici o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej
bezpečnosti v EÚ. Ministri si od portugalského predsedníctva vypočuli informácie o troch súčasných
legislatívnych návrhoch (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách, nariadenie
o roamingu a nariadenie o umelej inteligencii). Komisia zároveň predložila informácie o nariadení pre
európsku digitálnu identitu a o spoločnom súbore nástrojov Únie pre konektivitu.
Nadchádzajúce slovinské predsedníctvo v krátkosti predstavilo svoje programové priority v oblasti
digitalizácie – pokračovanie rokovaní o:
▪

návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú harmonizované pravidlá o umelej inteligencii (Akt
o umelej inteligencii),

▪

návrhu nariadenia o Akte o správe údajov (DGA),

▪

návrhu nariadenia o rámci pre európsku digitálnu identitu (eID),

▪

revízii smernice o sieťových a informačných službách (NIS2),

▪

nariadenia o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických
komunikáciách (ePrivacy),

▪
31

návrhu nariadenia o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v EÚ.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Európska únia má plán stať sa do roku 2030
digitálne suverénnou. Aktuality, 4.6.2021. [online]. Dostupné na internete: Európska únia má plán stať sa do
roku 2030 digitálne suverénnou | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk);
Lisabonská deklarácia o zmysluplnej digitálnej demokracii [online]. dostupná na internete: LD
(bondlayer.com)
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Slovinské predsedníctvo je pripravené začať pracovať aj na nových legislatívnych návrhoch
a iniciatívach uvedených v Pracovnom programe Komisie na rok 2021 (napr. Program pre digitálnu
politiku a Akt o dátach).

1.1.2 Národný rozmer – rokovania vlády SR v sledovanom období a národné strategické
a legislatívne dokumenty
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority
vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie na rok 2021
Vláda SR na svojom rokovaní dňa 3. marca 2021 uznesením č. 127/2021 schválila Výročnú správu o
členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za rok 2020 a aktuálne priority vyplývajúce z
pracovného programu EK na rok 2021. Takýto dokument predkladá minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí na základe uznesenia vlády SR č. 118/2013 a po schválení vládou SR ho
predkladá Národnej rade SR.
Cieľom je predložiť sumár najdôležitejších udalostí v európskej agende za rok 2020, prehľad plnenia
priorít záujmov SR v EÚ a tiež nastaviť kľúčové priority na nasledujúce obdobie z pohľadu SR.
Dokument z hľadiska štruktúry obsahuje informácie o plánovaných a realizovaných opatreniach
podľa politík jednotlivých sektorov hospodárstva.
Predmetný materiál bol vypracovaný na základe podkladov ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy a bol aj predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
Ako Všeobecné záležitosti v obsahu dokumentu sú riešené najmä nasledovné témy:
▪

Viacročný finančný rámec 2021 – 2027 (VFR);

▪

Príprava Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (PD) a operačných programov SR na roky
2021 – 2027;

▪

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ;

▪

Rozširovanie EÚ;

▪

Strategická komunikácia a budovanie odolnosti voči hybridným hrozbám;

▪

Právny štát;

▪

Harmonizácia práva a konania o porušení zmlúv;

▪

Konferencia o budúcnosti Európy;
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▪

Štatistika.

Zo sektorových tém sú to:
▪

Hospodárske a finančné záležitosti;

▪

Zamestnanosť, sociálna politika a zdravie;

▪

Konkurencieschopnosť;

▪

Doprava, telekomunikácie a energetika;

▪

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo;

▪

Životné prostredie;

▪

Vzdelávanie, mládež, kultúra a šport.

Významnou súčasťou dokumentu sú Priority SR vyplývajúce z Pracovného programu Európskej
komisie na rok 2021. Medzi priority patria:
▪

Európska zelená dohoda

Uvedenú dohodu možno označiť ako jadro aktivít EK v roku 2021. V júni 2021 predstaví EK balík
legislatívnych návrhov na podporu ambícii EÚ v znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2030, v
revízii návrhov v oblasti klímy a energetiky a ich zosúlaďovaní s novým klimatickým cieľom 2030.
▪

Európa pripravená na digitálny vek

EK predloží nelegislatívny plán o cieľoch v digitálnej oblasti do roku 2030. Zameria sa na
prepojiteľnosť, zručnosť a digitálne verejné služby, veľké dáta a umelú inteligenciu v súvislosti s
európskou elektronickou identifikáciou tzv. e-ID.
▪

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

EK v priebehu roka 2021 hodlá predložiť návrhy na prehĺbenie Únie kapitálových trhov, dokončenie
Bankovej únie a v súvislosti s klimatickými ambíciami napr. návrh na vydávanie tzv. zelených
dlhopisov. Pripraví návrh Akčného plánu pre Európsky pilier sociálnych práv ako kľúčový nástroj EK na
obnovu po pandémii a zvýšenie odolnosti zacielenej na sociálnu spravodlivosť zelenej a digitálnej
transformácie.
▪

Silnejšia Európa vo svete
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V roku 2021 dominujú návrhy na posilnenie prínosu EÚ k multilateralizmu k reforme Svetovej
obchodnej organizácie a Svetovej zdravotníckej organizácie. Má sa posilniť aj partnerstvo s južnými
susedmi, vzťahy so západným Balkánom, východnými partnermi a Afrikou.
▪

Podpora európskeho spôsobu života

SR pozitívne vníma Návrh na zriadenie novej európskej agentúry pre biomedicínsky výskum a vývoj,
ako aj zámer na vybudovanie Európskeho priestoru na výmenu údajov týkajúcich sa zdravia. Ide o
zvýšenie bezpečnosti európskeho dodávateľského reťazca a zaistenie bezpečných a kvalitných liekov.
Národná vodíková stratégia, Národná stratégia otvorenej vedy 2021 – 2028 a Akčný plán pre
otvorenú vedu 2021 – 2022
Od 1. do 16. apríla 2021 prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie Národnej vodíkovej
stratégie SR, ktorej prípravu Ministerstvo hospodárstva SR avizovalo už v júli 2020 na konferencii
Vodíková budúcnosť Slovenska. Po pripomienkovaní bude nasledovať prerokovanie stratégie
vládnym kabinetom a následne na strategický materiál nadviaže akčný plán s navrhovanými
opatreniami. Tie už majú byť spojené aj s konkrétnymi termínmi realizácie a finančnou podporou
na vodíkové projekty.
Slovensko nie je krajina, kde by bol vodíkový výskum veľmi rozšírený, potrebuje pridať vo výskume
vodíkových technológií, aby dosiahlo úroveň západnej Európy. Strategická oblasť na využitie vodíka
v mobilných prostriedkoch alebo na vykurovanie rodinných domov, či kdekoľvek je potrebné ho
uskladniť a neskôr použiť, je efektívne uskladňovanie vodíka v metalhydridových zásobníkoch – tejto
oblasti sa venuje Technická univerzita v Košiciach. Slovenská akadémia vied v spolupráci so
spoločnosťou NAFTA sa zaoberajú podzemnými zásobníkmi pre vodík. Vodík je veľmi zaujímavá
surovina, ktorá si hocikde nájde maličkú medzeru a unikne zo skladovacieho priestoru. Skupiny na FIT
UK v Bratislave sa zaoberajú vodíkovými snímačmi. Existuje aj skupina, ktorá sa snaží aplikovať
metódy na využívanie palivových článkov. 32
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Riešenia, ktoré spoločnosť pre rôzne oblasti hľadá, potrebujú aktuálne a relevantné informácie,
pričom dôležité sú aj zainteresovať a spolupráca rôznych subjektov. Otvorený prístup k vedeckým

32

NVAS - Národná vodíková asociácia Slovenska
plynárenstvu - SLOVGAS

a Národná vodíková stratégia dáva dôležitú úlohu aj

94

výstupom a lepšia technická infraštruktúra sú ciele pripravovanej Národnej stratégie otvorenej vedy
2021 – 2028.
Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu Centra vedecko-technických informácií SR (Ďalej len „CVTI
SR“) uvádza, že „Národná stratégia otvorenej vedy vznikla ako jedna z úloh Akčného plánu Iniciatívy
pre otvorené vládnutie na roky 2020 – 2021. Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť výsledkov slovenskej vedy
v záujme zvýšenia medzinárodnej viditeľnosti vedeckých výstupov, reprodukovateľnosti a efektivity.
Má tiež zvýšiť transparentnosť výskumných procesov“ ... „Medzi strategické ciele Národnej stratégie
otvorenej vedy patrí otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaným z verejných zdrojov,
otvorený prístup k vedeckým dátam, rozvoj technickej infraštruktúry pre otvorenú vedu, systém
financovania otvorenej vedy, ochrana autorských práv a práva duševného vlastníctva, vzdelávanie
v oblasti otvorenej vedy, otvorené vzdelávacie zdroje, miesto otvorenej vedy v hodnotení vedy
a výskumu ako aj občianska veda.“

33
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Cieľovými skupinami stratégie sú vedecké a akademické inštitúcie, vedecko-výskumní a akademickí
pracovníci, študenti, organizácie vedy a výskumu, vláda a výkonná moc, školy, knižnice, archívy,
múzeá a galérie, vydavatelia publikácií vo forme otvoreného prístupu a verejnosť. Dostupnosť
aktuálnych vedeckých informácií zo spoľahlivých zdrojov a spolupráca všetkých aktérov pri ich
získavaní, zdieľaní a sprostredkovaní verejnosti sú kľúčové faktory pri úspešnom prekonávaní výziev,
ktorým spoločnosť čelí. Rozvoj slovenskej vedy je ťažko predstaviteľný bez kontaktu s európskym
výskumným priestorom, kde sa otvorenosť prijíma ako štandard. Európska komisia, ktorá presadzuje
a finančne podporuje otvorený model vedy a výskumu, odporúča členským štátom zaviesť národné
stratégie v tejto oblasti a zároveň v programe Horizont Európa zavádza tento model ako povinný.
Väčšina krajín Európskej únie už národnú stratégiu zaviedla – zo susedných krajín ju majú aj Česko
a Rakúsko.
Súčasťou Národnej stratégie otvorenej vedy je Akčný plán otvorenej vedy 2021 – 2022, ktorý bližšie
špecifikuje úlohy, ktoré z Národnej stratégie otvorenej vedy pre jednotlivých aktérov vyplývajú. Od
23. apríla 2021 do 6. mája 2021 prebiehalo medzirezortné pripomienkové konanie k Národnej

33

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Aktuality. Viditeľnejšie výsledky slovenskej vedy
a transparentnejšie procesy. Otvorenú vedu bude reprezentovať národná stratégia. 19.8.2020[online].
Dostupné na internete: Viditeľnejšie výsledky slovenskej vedy a transparentnejšie procesy. Otvorenú vedu
bude reprezentovať národná stratégia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(minedu.sk)
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stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 –
2022. 34
33F

1.1.2.1 Plán obnovy a odolnosti SR a Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov
2021 – 2024
PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR 35
34F

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku
pandémie a súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci európskeho stimulačného
nástroja NextGenerationEU. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii a využiť tak príležitosť, aby sa
stala zelenšou, digitálnejšou a odolnejšou. Mechanizmus obnovy a odolnosti stojí na troch pilieroch:
1. posun k inovatívnej ekonomike – cieľom je udržateľný rast životnej úrovne, založený na
investíciách do vedy, výskumu a využívaní nových poznatkov a technológií. Vďaka rastu produktivity
práce inovatívna ekonomika tlmí negatívne vplyvy demografických zmien a poskytuje zamestnancom
dostatočné zručnosti a know-how, aby mohli reagovať na súčasné zmeny na trhu práce v súvislosti
s automatizáciou a digitalizáciou.
2. moderný, efektívny a digitálny štát – má účinne chrániť práva a záujmy svojich občanov, potláčať
korupciu a inú trestnú činnosť, ale aj poskytovať kvalitné verejné služby v súlade s princípom hodnoty
za peniaze. Je predpokladom kvalitného života a inovatívneho podnikateľského prostredia.
3. kvalita života ľudí – vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného
potenciálu. Tak, ako ekonomický rast vytvára materiálne podmienky a zdroje, pre kvalitu života je
potrebné zdravie ľudí, ale aj zdravý verejný priestor a životné prostredie.
Všetky členské štáty mali na predloženie národných plánov obnovy a odolnosti jednotný termín –
30. apríl 2021. Plánu obnovy a odolnosti predchádzali dlhé mesiace príprav na národnej a európskej
úrovni – dňa 18. marca 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre európske záležitosti so štátnymi
tajomníkmi, kde bolo dohodnuté, že požiadavky z nezaradených oblastí sa budú nastoľovať v
európskych štrukturálnych a investičných fondoch (ďalej len “EŠIF”) alebo vo verejných financiách.

34
35

Legislatívny proces - SLOV-LEX
Plán obnovy a odolnosti SR je dostupný online na internete – na stránke, ktorú na tento účel zriadilo MF SR
Kompletný plán obnovy | Plán Obnovy (planobnovy.sk)
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Slovensko má okrem fondu obnovy a odolnosti k dispozícii vyše osem miliárd EUR z existujúcich EŠIF,
ako aj 13 miliárd EUR z nového programového obdobia, čo sú celkovo vyššie finančné objemy ako je
plán obnovy.
Na Pláne obnovy a odolnosti SR pracovalo niekoľko ministerstiev, koordinovali ho experti zo sekcie
plánu obnovy MF SR spolu s Útvarom hodnoty za peniaze a Inštitútom finančnej politiky, za prípravu
jednotlivých komponentov sú ale zodpovední zástupcovia príslušných ministerstiev. Dňa 26. marca
2021 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o mechanizme na
podporu obnovy a odolnosti – v rámci medzirezortného pripomienkového konania rezort financií
obdržal k dokumentu vyše 2 400 pripomienok.
Podľa generálnej riaditeľky sekcie plánu obnovy na MF SR ide o najdiskutovanejší dokument za dlhé
obdobie. Z množstva pripomienok vyplýva, že reformná agenda a reformy v kľúčových oblastiach
zaujímajú odbornú aj širokú verejnosť. Kombináciou investícií a reforiem sa z dokumentu stáva
nástroj na obnovu hospodárskeho rastu SR.
Dňa 28. apríla 2021 schválila vláda SR Plán obnovy a odolnosti SR a zaslala ho Európskej komisii –
Slovensko sa tak stalo jednou z prvých krajín, ktorá plán obnovy poslala do Bruselu. Plán obnovy
a odolnosti SR kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní,
modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského prostredia a zdravé verejné financie.
Zameriava na päť hlavných priorít:
▪

zelená ekonomika (s rozpočtom 2 301 mil. EUR);

▪

vzdelávanie (s rozpočtom 892 mil. EUR);

▪

veda, výskum a inovácie (s rozpočtom 739 mil. EUR);

▪

zdravie (s rozpočtom 1 533 mil. EUR);

▪

efektívna verejná správa (s rozpočtom 1 110 mil. EUR).

Priority vychádzajú z odporúčaní EK, z Programového vyhlásenia vlády SR a Národného programu
reforiem. K plánu prebiehali niekoľkomesačné diskusie na odbornej a politickej úrovni, bolo potrebné
dosiahnuť politický konsenzus pri naplnení kritérií Európskej komisie (aspoň 37 % z celkovej alokácie
má ísť na aktivity bojujúce proti klimatickým zmenám). V rámci priorít je plán ďalej rozčlenený na 18
častí (komponentov), ktoré zahŕňajú 66 kľúčových reforiem a 66 veľkých investícií v celkovej hodnote
približne 6 miliárd EUR. Plán obnovy je zverejnený na internetovej stránke www.planobnovy.sk, ktorú
na tento účel zriadilo MF SR.
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Zelená ekonomika
Reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť plánu obnovy. Reagujú na
ambiciózne ciele na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v Európskej únii do roku 2050 a redukciu
skleníkových plynov do roku 2030 výrazným znížením emisií (oproti roku 1990 o 55 %). Oblasť zelená
ekonomika obsahuje päť kľúčových komponentov:
▪

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE A ENERGETICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA (232 mil. EUR) – investície
do podpory výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (ďalej len OZE”)
a modernizácie existujúcich zariadení na výrobu OZE prispejú k znižovaniu uhlíkovej náročnosti
energetiky a podporia dosiahnutie cieľa EÚ o 32 % podielu OZE do roku 2030. Digitálne
investície do elektrizačnej sústavy podporia rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a nákladovo efektívnejšiu
integráciu obnoviteľných zdrojov. Na dosiahnutie stanovených cieľov budú potrebné reformy
právnych rámcov v oblasti energickej efektívnosti, elektroenergetiky a OZE.

▪

OBNOVA BUDOV (741 mil. EUR) – Energetickú hospodárnosť a kvalitu ovzdušia by mala zvýšiť
výstavba nových úsporných verejných budov nemocníc a škôl, ako aj obnova existujúcich
budov vo verejnom a súkromnom vlastníctve, s dôrazom na zlepšenie tepelnoizolačných
vlastností, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení
na klimatickú zmenu. Podpora inteligentných systémov riadenia budov tiež prispeje k zníženiu
ich energetickej náročnosti. Investície do zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných
domov a do obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov by mali prispieť
k zníženiu spotreby energie v budovách do roku 2050 o 40 % a tiež znížiť emisie z budov o 79 %
v porovnaní s rokom 2020. Stanovené ciele majú podporiť reformy zosúladenia podporných
mechanizmov obnovy rodinných domov poskytovaných viacerými rezortami, zvýšenia
transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR ako aj reforma nakladania
so stavebným odpadom.

▪

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA (801 mil. EUR) – ekologickejšia, inteligentnejšia, bezpečnejšia
a efektívnejšia doprava sa má docieliť reformami v oblasti strategického plánovania dopravnej
infraštruktúry, ako aj investíciami do ekologickej dopravy – rozvoja infraštruktúry
nízkouhlíkovej dopravy, podpory ekologickej osobnej dopravy, rozvoja intermodálnej nákladnej
dopravy a podpory budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony (3000 nových nabíjacích
staníc pre elektromobily a tri nové vodíkové čerpacie stanice). Plánujú sa rekonštrukcie viac
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ako 69 km železníc, dispečerizácia viac ako 100 km železníc a výstavba novej cyklodopravnej
infraštruktúry (v objeme 200 km).
▪

DEKARBONIZÁCIA PRIEMYSLU (368 mil. EUR) – jedna z priorít SR pri transformácii ekonomiky
na nízkouhlíkovú je zníženie emisií skleníkových plynov z priemyselnej výroby a procesov.
Zníženie emisií skleníkových plynov (o minimálne 2,6 mil. ton eqCO2/rok) by sa malo dosiahnuť
predovšetkým zavádzaním inovácií a princípov obehového hospodárstva do priemyselných
procesov, ako aj zvýšeným využívaním najlepších dostupných technológií, modernizáciou
energeticky a materiálovo náročných prevádzok a tiež prechodom na ekologickejšie spôsoby
výroby energie a produktov (aj prostredníctvom využívania zdrojov energie bez emisií
skleníkových plynov). Tomuto cieľu majú napomôcť reformy: ukončenie podpory spaľovania
hnedého uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry. Investície budú
smerovať do dekarbonizácie priemyslu, ale tiež na zabezpečenie fungovania procesov
Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu.

▪

ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY (159 mil. EUR) – rozširovanie bezzásahových častí chránených
území a národných parkov s najvyšším stupňom ochrany, renaturáciu vodných tokov
a znižovanie vplyvu prírodných katastrof majú priniesť adaptačné reformy krajinného
plánovania a ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine. Spolu s investíciami
smerovanými do adaptácie regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody
a rozvoj biodiverzity tieto reformy zadefinujú udržanie krajinných štruktúr, čo bude mať
zásadný význam pre ekologickú stabilitu krajiny a ochranu biodiverzity. Reformy zároveň
vytvoria rámec na efektívnejší manažment vodných tokov, lepšie podmienky na dosiahnutie
ich priaznivého stavu, čo zvýši schopnosť krajiny zadržiavať vodu a zabezpečí protipovodňovú
ochranu sídel a krajiny. Ochrana prírody má byť doplnená o rozvojové plány mäkkého turizmu
v dvoch národných parkoch, ktoré podporia ekologickú rekreáciu a vybudujú kvalitnú
infraštruktúru pre rozmanité a moderné slovenské národné parky. Podpora prirodzených
a odolných lesných ekosystémov prispeje k väčšej biodiverzite a uhlíkovej neutralite.

Lepšie vzdelanie
Na zvýšenie ekonomického rastu (o 0,5 p.b./rok) a konvergenciu Slovenska k priemeru krajín EÚ je
nevyhnutné zamerať sa na zlepšenie vzdelávania. Lepšie výsledky vo vzdelávaní má zabezpečiť
kurikulárna reforma, ako aj lepšia príprava učiteľov. Posilnenie inklúzie sociálne a zdravotne
znevýhodnených detí vo vzdelávaní im pomôže lepšie sa začleniť do spoločnosti a uspieť na trhu
práce. Oblasť vzdelávania je v Pláne obnovy a odolnosti SR členená na tri kľúčové komponenty:
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▪

DOSTUPNOSŤ, ROZVOJ A KVALITA INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA (210 mil. EUR) – tento cieľ
majú zabezpečiť rôzne opatrenia, ako napríklad definícia konceptu špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných
opatrení vo výchove a vzdelávaní, vrátane systému ich financovania, ako aj rôzne reformy na
podporu desegregácie škôl, či implementácia nástrojov na prevenciu predčasného
ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov. Po novom by mali deti dostať pomoc
podľa toho, aké prekážky zažívajú v prístupe k vzdelaniu. Tie môžu byť jednak na strane žiaka
a jeho rodiny, ale aj na strane školy (fyzické bariéry, nedostatok asistentov). Na základe toho
bude vytvorený katalóg podporných opatrení a školám sa nebudú posielať peniaze za diagnózu
žiaka, ale na zabezpečenie podporných opatrení. Mal by sa vypracovať katalóg podporných
opatrení aj pre deti, ktorých vyučovací jazyk nie je aj ich materinským jazykom. Pripraviť by sa
mala podpora pre školy a učiteľov na vyučovanie slovenčiny ako druhého jazyka. Takisto by sa
mali systematicky zbierať aj dáta o materinskom jazyku žiakov. V školách by mohli vzniknúť dve
nové zamestnania – zdravotná sestra a pomocný vychovávateľ. Zdravotná sestra by okrem
ošetrovateľskej starostlivosti mala robiť aj skríning a včasne zachytiť zdravotné problémy
u žiakov. Vychovávateľ by mal pomáhať pri začleňovaní detí so zdravotnými problémami.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustí reformu poradenského systému
pre diagnostiku detí so znevýhodnením. Ďalšími nástrojmi sú kompenzačné opatrenia na
zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov ZŠ a SŠ, ale aj zlepšenie podmienok
na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie
právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho
vzdelávania od troch rokov. Tiež sa plánuje reforma systému poradenstva a prevencie
a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov
a študentov. Investície budú smerované aj na debarierizáciu školských budov na všetkých
úrovniach vzdelávacieho systému.

▪

VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE (469 mil. EUR) – rastúci dopyt po špecifických zručnostiach
a slabé výsledky žiakov si vyžadujú reformy obsahu a formy vzdelávania (kurikulárna
a učebnicová reforma – širšie učebné oblasti).Učebné osnovy, obsah a metódy vzdelávania je
potrebné prispôsobiť novým potrebám globálnych digitálnych ekonomík a spoločenským
zmenám, ktoré s nimi súvisia. Predpokladom sú kvalitní učitelia pripravení na nové obsahy
a formy výučby. Reforma sa bude týkať vysokoškolskej prípravy učiteľov a posilnenia ich
profesijného rozvoja. Budúci učitelia by sa po novom mali pripravovať na vyučovanie širších
vzdelávacích oblastí ako humanitné či prírodné vedy, čo kopíruje aj zámer širších vzdelávacích
oblastí v novom kurikule. Nový model financovania má dať zdroje priamo na individuálny
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rozvoj učiteľa – na povinné aktivity (nové kurikulum, inklúzia, digitalizácia) a na nepovinné
(atestácie). Vzdelávať učiteľov budú štátni poskytovatelia aj neštátne neziskové organizácie či
združenia. Vzniknú aj kurzy pre učiteľov zamerané na medzigeneračnú chudobu a jej vplyv na
vzdelávanie, na vzdelávanie detí s rôznymi potrebami alebo znevýhodneniami, ktoré zažívajú
bariéry vo vzdelávaní. Ďalším predpokladom je tiež adekvátna školská a digitálna
infraštruktúra, kam budú smerované investície. Mala by vzniknúť pozícia digitálneho
koordinátora, ktorý má učiteľov učiť lepšie používať digitálne technológie, ale je dôležité aj
plne digitálne vybaviť všetky základné a stredné školy. Každá škola by mala mať internetové
pokrytie. Každý učiteľ má mať vlastný notebook, slúchadlá, aj všetky potrebné softvérové
licencie. Každá škola musí mať veľkokapacitnú tlačiareň a vizualizér (nasníma a prevedie do
digitálnej podoby tlačené dokumenty) – to všetko do roku 2024. Vyššia kvalita vzdelávacieho
procesu prinesie zlepšenie výsledkov žiakov, najmä v kľúčových oblastiach ako sú gramotnosti
a zručnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti – riešenie problémov, tvorivosť,
spolupráca). Od školského roku 2026/27 sa v rámci kurikulárnej reformy tiež plánuje zavedenie
troch cyklov pre ZŠ. Škola si tak bude môcť voľnejšie rozvrhnúť učivo a prispôsobiť vzdelávanie
potrebám a možnostiam žiakov (čo by sa malo prejaviť na znížení počtu žiakov, ktorí budú
opakovať ročník). Zároveň sa má inovovať aj testovanie. Žiaci by sa mali testovať na konci
každého cyklu a testy budú slúžiť ako informácia pre školy a plánuje sa aj zapojenie
psychológov do procesu testovania. Celoplošné testovania monitor a maturita budú
rozhodovať o ďalšej budúcnosti žiaka. Od roku 2025 majú byť plne elektronické a budú zároveň
aj prijímacími skúškami na stredné aj vysoké školy.
▪

ZVÝŠENIE VÝKONNOSTI SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL (213 mil. EUR) – investičná podpora
strategického rozvoja VŠ má priniesť skvalitnenie vzdelávania, vedeckej výkonnosti a podporu
konkurencieschopnosti ekonomiky prostredníctvom spolupráce vysokých škôl s podnikmi a so
zahraničím. Cieľom je zvýšiť výkonnosť slovenských VŠ, podporiť ich diverzifikáciu, profiláciu,
inklúziu a spoluprácu s verejným a súkromným sektorom, čím sa prispeje k posilneniu kvality
ľudského kapitálu, rozvoju inovačného potenciálu Slovenska, ekonomickému rastu
a v neposlednom rade aj k udržateľným pracovným miestam. Slovenské vysoké školy by sa mali
pravidelne umiestňovať v renomovaných akademických rebríčkoch v TOP1000 a aspoň jedna
z nich by sa mala umiestniť medzi TOP500. Reformy budú zahŕňať zmenu riadenia vysokých
škôl, ako aj zmenu ich financovania vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv, zavedenie
systému

periodického

hodnotenia

vedeckého

výkonu,

nový

prístup

k akreditácii

vysokoškolského vzdelávania a koncentráciu excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít.
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Veda, výskum, inovácie
Kvalitnejší výskum a spolupráca verejného a súkromného sektora majú vysokú pridanú hodnotu
a prispejú k vytvoreniu lepšieho inovačného prostredia a konkurencieschopnosti slovenských
podnikov. Prilákanie a udržanie talentov vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných
miest. Oblasť vedy, výskumu a inovácií v dokumente obsahuje dva kľúčové komponenty:
▪

EFEKTÍVNEJŠIE RIADENIE A POSILNENIE FINANCOVANIA VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ (633
mil. EUR) – reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj
reformy organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä SAV, majú
zlepšiť úroveň výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenska a tak posilniť jeho
konkurencieschopnosť. Prioritami sú posilnenie a profesionalizácia nadrezortnej koordinácie
politiky výskumu a inovácií (riešenie jej súčasnej roztrieštenosti a nekoncepčnosti riadenia).
Cieľom je vďaka podielu súkromných investícií na výskume, vývoji a inováciách (a rozdeľovaním
verejných výdavkov na výskum, vývoj a inovácie v súlade s princípmi hodnoty za peniaze)
vybudovať modernú a konkurencieschopnú ekonomiku. Investície budú smerované do
podpory medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov (Horizont Európa a Európsky
inovačný a technologický inštitút), podpory spolupráce firiem, akademického sektora
a organizácií výskumu a vývoja, ako aj excelentnej vedy. Ďalej budú investície smerovať na
výskum a inovácie pre dekarbonizáciu a digitalizáciu ekonomiky, IT podporu jednotného
grantového systému výskumu a vývoja a finančných nástrojov na podporu inovácií.

▪

LÁKANIE A UDRŽANIE TALENTOV (106 mil. EUR) – na podporu študijnej a pracovnej mobility je
potrebné vytvoriť prostredie, ktoré bude motivovať vysokokvalifikovaných expertov zo
zahraničia, vrátane tých pôvodom zo Slovenska, ale aj študentov či podnikateľov na príchod na
Slovensko. V horizonte piatich rokov je cieľom zvýšiť podiel vysokokvalifikovaných ľudí zo
zahraničia na celkovom počte pracujúcich na Slovensku z 0,5 % na 1 % a tak vyrovnať pomer
odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov na slovenské VŠ. Tiež je potrebné zmierniť
narastajúci demografický tlak a prilákať ľudský kapitál potrebný na ekonomický rast Slovenska.
Na dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné reformy pobytovej a pracovnej legislatívy, ako aj
zjednodušenie uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií na vykonávanie
regulovaných povolaní. Okrem spomenutých reforiem majú vzniknúť podporné nástroje
a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich
rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku.
Ďalej je potrebné posilniť vzťahy s diaspórou (aj podporou Slovak Global Network a ďalších
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iniciatív), vytvoriť motivačné štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov
a podporiť internacionalizáciu v akademickom prostredí.
Zdravý život
Slovensko v medzinárodnom porovnaní zaostáva v hlavných ukazovateľoch výsledkov zdravotníctva.
Aj pandémia COVID-19 ukázala nevyhovujúcu infraštruktúru ústavnej zdravotnej starostlivosti na
Slovensku, nedostatočnú kapacitu verejného sektora promptne a efektívne reagovať na náhle
a neočakávané situácie, ako aj neschopnosť zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť základných služieb
a zdravotníckych pomôcok a potrieb v krízových situáciách. Investície a reformy v zdravotníctve budú
smerované na odstránenie nedostatkov, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre
všetkých obyvateľov Slovenska. Oblasť zdravia v Pláne obnovy a odolnosti SR obsahuje 3 kľúčové
komponenty:
▪

MODERNÁ A DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (1 163 mil. EUR) – je potrebné posilniť
primárnu starostlivosť a zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby. Na to nadväzuje
vytvorenie modernej, dostupnej a efektívnej siete nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú
zdravotnú starostlivosť s efektívnymi procesmi, atraktívnym prostredím pre personál
a zdravým hospodárením. Tieto ciele sa majú dosiahnuť optimalizáciou siete nemocníc,
centralizáciou riadenia najväčších nemocníc, optimalizáciou siete akútnej zdravotnej
starostlivosti, ako aj novým zadefinovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ďalšími
opatreniami majú byť reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti
a dorast a reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve. Prioritou pri investíciách je
projektová príprava a projektové riadenie investícií. Investície budú smerovať do novej siete
nemocníc (výstavby, rekonštrukcie a vybavenia), digitalizácie v zdravotníctve či výstavby
a obnovy staníc a vozového parku záchrannej zdravotnej služby. Dôležité opatrenie je aj
podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach.

▪

HUMÁNNA, MODERNÁ A DOSTUPNÁ STAROSTLIVOSŤ O DUŠEVNÉ ZDRAVIE (105 mil. EUR) –
cieľom je vytvoriť modernú a dostupnú starostlivosť o duševné zdravie, postavenú na silnej
medzirezortnej spolupráci. Bude potrebné zmodernizovať a posilniť systém psychiatrickej
a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, zvýšiť jej dostupnosť, ale aj posilniť podporu
duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch. Reformy budú zamerané na vytvorenie
funkčného nadrezortného koordinačného orgánu, zriadenie nadrezortných stavovských
organizácií pre psychológov, logopédov a liečebných pedagógov, modernizáciu diagnostických
metód a liečebných postupov. V starostlivosti o duševné zdravie bude tiež nutné prehodnotiť
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a modernizovať vzdelávanie personálu a zamerať sa na budovanie a rozvoj zariadení,
stacionárov a centier starostlivosti o duševné zdravie (investície budú smerovať do vytvorenia
detenčných zariadení, vybudovania psycho-sociálnych centier a špecializovaných centier pre
poruchy autistického spektra, ako aj do doplnenia siete psychiatrických stacionárov). Investície
tiež pôjdu na zriadenie fondu psychodiagnostických metód, vykonanie prvej epidemiologickej
štúdie v oblasti duševných porúch, humanizácie oddelení v ústavnej starostlivosti, obnovu
materiálno-technického vybavenia, vzdelávanie odborníkov v rezorte i mimo rezortu
zdravotníctva a na národnú linku podpory duševného zdravia.
▪

DOSTUPNÁ A KVALITNÁ DLHODOBÁ SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ (265 mil. EUR) –
komponent má pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva a zabezpečiť kvalitnú,
dostupnú a komplexnú podporu ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Táto
starostlivosť zvýši inklúziu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti a ich mieru
sociálnej ochrany. Reformy (reforma posudkovej činnosti, reforma integrácie a financovania
dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti a reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou
a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu) a investície zvýšia prepojenie a efektivitu
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa
naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej
starostlivosti, ako aj rozhodovacích procesov. Investície budú smerovať do rozšírenia kapacít
komunitnej sociálnej starostlivosti, rozšírenia a obnovy kapacít následnej a ošetrovateľskej
starostlivosti ale aj do rozšírenia a obnovy kapacít paliatívnej starostlivosti.

Efektívny štát a digitalizácia
Zavedením efektívnych nástrojov vo verejnej správe, vytvorením predpokladov na digitálnu
transformáciu priemyslu a podnikov a podporou ekosystému pre inovácie v oblasti digitálnych
technológií sa zvýši hospodársky rast a potenciál vytvárania nových pracovných miest. Spolu s vyššou
transparentnosťou procesov vo verejnej správe, eliminovaním korupcie, skvalitnením verejných
služieb a znížením byrokracie sa znížia náklady podnikateľského sektora, čo pomôže zvýšiť
produktivitu a konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Oblasť efektívny štát a digitalizácia
obsahuje päť kľúčových komponentov:

▪

ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA (11 mil. EUR) – opatrenia na zníženie regulačného
zaťaženia podnikania znížia nadmerné administratívne a regulačné zaťaženie podnikateľov a
nová legislatíva na zjednotenie a elektronizáciu procesu insolvenčného konania zníži čas
a náklady na ukončenie podnikania. Digitalizácia procesov a reforma verejného obstarávania
zjednoduší a zrýchli proces verejného obstarávania a zároveň zvýši jeho transparentnosť.
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Investície budú smerovať do zmienených opatrení na zníženie regulačného zaťaženia
podnikania, digitalizácie procesov insolvenčného konania, ako aj do profesionalizácie vo
verejnom obstarávaní.
▪

REFORMA JUSTÍCIE (255 mil. EUR) – reforma súdnej mapy a zavedenie špecializácie sudcov má
vytvoriť priestor pre kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia súdov. Investície budú smerované do
budov a reorganizácie súdov v súvislosti s reformou súdnej mapy a do podporných nástrojov
tejto reformy – digitalizácie, modernizácie IT vybavenia a budovania analytických kapacít, čo
zlepší služby pre občanov a firmy. Ďalšia reforma má zefektívniť existujúce a vytvoriť nové
nástroje na posilnenie sudcovskej integrity a nezávislosti a tiež znížiť priestor pre korupčné
praktiky a väzby (náhodné prideľovanie spisov).

▪

BOJ PROTI KORUPCII A PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OBYVATEĽSTVA
(229 mil. EUR) – reformy a investície v tomto komponente sa týkajú boja proti korupcii
a praniu špinavých peňazí, modernizácie a budovania odborných kapacít Policajného zboru
a optimalizácie riadenia krízových situácií (investíciami do modernizácie hasičského
a záchranného systému a posilnenia administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej
správy). Cieľom je zaviesť proaktívne finančné vyšetrovanie s náležitými personálnymi
a informačnými kapacitami, zefektívniť boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, zvýšiť
dôveru v políciu jej modernizáciou, digitalizáciou, zlepšením analytických zručností, ako aj
zvýšiť mieru odhalenej trestnej činnosti či poskytovanie pomoci obetiam trestných činov. Tiež
je dôležité modernizovať systém krízového riadenia, posilniť koordináciu politík, ako aj
zabezpečiť profesionalizáciu administratívnych kapacít vo verejnej správe.

▪

DIGITÁLNE SLOVENSKO (615 mil. EUR) – hlavným cieľom je pripraviť spoločnosť na
prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie a fungujúce digitálne hospodárstvo.
Predpokladom je rozvoj elektronickej verejnej správy (s čím súvisí optimalizácia procesov)
a kybernetickej bezpečnosti (ale aj rozvoj procesov a princípov, ktoré zabezpečia dôveru
v interakcie občanov podnikov a verejnej správy, rozvoj digitálnych zručností nielen žiakov
a študentov, ale aj zamestnancov v priemysle a verejnej správe a v neposlednom rade aj
seniorov). Potrebná bude aj kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na nových
technológiách. Bude dôležité zlepšiť prístup k týmto technológiám (konektivitu) a zvýšiť počet
používateľov digitálnych služieb štátu a zároveň sa zamerať aj na to, aby používatelia boli so
službami spokojní. Reformy, investície a nasadzovanie digitálnych technológií budú mať širší
dosah na spoločnosť a umožnia rozvinúť potenciál digitálnej transformácie aj mimo verejnej
správy. Plánované reformy zahŕňajú budovanie eGovernment riešení prioritných životných
situácií, centrálny manažment IT zdrojov a oblasť konektivity. Reformy sa ďalej zameriavajú na
riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti, skvalitnenie vzdelávania
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a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti IT vo verejnej
správe, štandardizáciu technických a procesných riešení IT vo verejnej správe, ako aj
strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti rozvoja digitálnych zručností v spolupráci so
zástupcami kľúčových zainteresovaných strán. Investície budú smerované do lepších služieb
pre občanov a podnikateľov, digitálnej transformácie poskytovania služieb verejnej správy,
podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií, rekonštrukciu
a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry IT vo verejnej správe
a zlepšovanie digitálnych zručností seniorov, ako aj distribúciu senior tabletov. Dôležité bude
tiež investovať do posilnenia preventívnych opatrení, a zvýšenia rýchlosti detekcie a riešenia
incidentov IT vo verejnej správe.
▪

ZDRAVÉ VEREJNÉ FINANCIE (0 mil. EUR) – cieľom reforiem je zlepšiť dlhodobú udržateľnosť
verejných financií a dôchodkového systému, ako aj zlepšiť plánovanie a plnenie rozpočtu.
Reformy na posilnenie fiškálnej disciplíny a záväznosti rozpočtu zavedením výdavkových
stropov majú tiež prispieť k zreteľnému nasmerovaniu k štrukturálne vyrovnanému až
prebytkovému hospodáreniu a zvrátiť bezprecedentný nárast dlhu, ku ktorému prispela nielen
pandémia, ale aj chronické neplnenie rozpočtových cieľov v minulosti. Reforma riadenia
verejných investícií má za cieľ kvalitnejší a efektívnejší manažment, transparentejšie
a presnejšie rozpočtovanie investícií. Pri nových investičných projektoch má zvýšiť priemerný
pomer prínosov a nákladov.

Mechanizmus obnovy a odolnosti predstavuje v hodnote 750 miliárd EUR najväčší stimulačný balík
v histórii Európskej únie. Jeho hlavným cieľom je reštartovať ekonomiku a spoločne sa posunúť
v najväčších témach budúcnosti (zelených aj digitálnych). Na rozdiel od eurofondov nie je tento
ambiciózny mechanizmus len o peniazoch, ale prináša aj reformy, na ktoré sa investície viažu.
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 36
35F

Po mimoriadne náročnom roku sa vláda SR ocitla na politickej križovatke, napriek tomu však chce
pokračovať vo vytváraní podmienok na očistu spoločnosti od korupcie, kriminálnych sietí, ktoré
podkopávajú dôveru občanov v spravodlivosť.

36

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 je dostupné na internete:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677
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Revitalizované programové vyhlásenie vlády má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality
života občanov Slovenskej republiky. Vláda SR si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu
významný devastačný dopad a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy.
Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024 má nasledujúce priority:
▪

Boj proti korupcii, aby Slovensko bolo férová a transparentná krajina – základným
predpokladom fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako.
Merateľným výsledkom deklarovaných protikorupčných opatrení je dosiahnuť v rebríčku
vnímania korupcie Transparency International zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu
umiestneniu. Tento cieľ chce vláda SR naplniť novou koncepciou preukazovania pôvodu
majetku, nezávislými a silnými kontrolnými inštitúciami, profesionálnou a transparentnou
štátnou správou, odborníkmi v štátnych podnikoch (namiesto “našich ľudí”), transparentným a
jednoduchším obstarávaním bez kradnutia, otvoreným a transparentným vládnutím,
otvorenou samosprávou s účasťou ľudí. Tento cieľ tiež zahŕňa kontrolu lobistov, hmotnú
zodpovednosť a majetok politikov pod drobnohľadom ľudí.

▪

Obnova dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre
každého rovnako – v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí
vláda reformu justície, ktorej kľúčovým opatrením je nová súdna mapa. Reforma súdnej mapy
má byť jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných väzieb v
justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských
súdov, na vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom znížení
počtu súdov, s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové
súdne obvody.

▪

Zaistenie bezpečnosti obyvateľstva, vnútorný poriadok a bezpečnosť – sú kľúčové a trvalé
predpoklady zdravého vývoja slobodnej a demokratickej spoločnosti. Zásadným opatrením je
prijatie Bezpečnostnej stratégie SR, ktorá jasne pomenuje bezpečnostné záujmy štátu,
bezpečnostné riziká, charakterizuje bezpečnostné prostredie a prostredníctvom bezpečnostnej
politiky stanoví spôsob presadzovania bezpečnostných záujmov štátu. Kľúčovými inštitúciami
pre bezpečnosť občanov, poriadok a zákonnosť sú preventívne a represívne zložky štátu, ich
efektívna koordinácia a vzájomná spolupráca na úrovni štátnych orgánov, orgánov územnej
samosprávy, mimovládnych organizácií, právnických osôb a fyzických osôb a spolupráca s
partnermi v medzinárodnom prostredí.

▪

Obranná politika a ozbrojené sily – vláda bude usilovať o zvyšovanie obranyschopnosti SR,
celkovú pripravenosť štátu čeliť bezpečnostným hrozbám a výzvam a odolnosti voči nim. SR je
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súčasťou euroatlantického priestoru. Prioritou vlády SR je preto zodpovedné členstvo v EÚ a
NATO, ako najlepšia alternatíva ďalšieho rozvoja bezpečnosti a stability štátu. Vláda SR sa
zameria na zvýšenie kvality príspevku SR k rastu spôsobilostí oboch organizácií a na plnenie
medzinárodných záväzkov. Jednoznačným konaním v oblasti obrany štátu v súlade s
euroatlantickým ukotvením SR zvýši jej dôveryhodnosť u spojencov a partnerov a zlepší
renomé SR v medzinárodnom prostredí.
▪

Zlepšenie starostlivosti o zdravie obyvateľstva – aj napriek prioritnej potrebe zvládnutia krízy
vyvolanej koronavírusom a následnej potrebe zvyšovania pripravenosti SR na budúce krízy
ohrozujúce zdravie občanov sa bude vláda venovať dlhodobým, štrukturálnym problémom
zdravotného systému. Bude sa usilovať nastaviť funkčný zdravotný systém do roku
2030. Okrem silnej regulačnej úlohy musí byť štát garantom dostupnosti zdravotnej
starostlivosti pre svojich občanov aj svojou vlastníckou prítomnosťou. Okrem vlastníckych
garancií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa bude vláda SR usilovať aj o
výraznejšie posilnenie svojej pozície v oblasti zdravotného poistenia. Vláda bude presadzovať
prierezový pohľad na zdravie občanov, posilňovať dôraz na prevenciu vo všetkých verejných
politikách, ale aj v samotnej zdravotnej starostlivosti. Dôraz bude klásť na pacientov,
zdravotníckych pracovníkov (ich vzdelávanie a finančné ohodnotenie). Cieľ plánuje dosiahnuť
reformami ambulantnej starostlivosti, akútnej a urgentnej starostlivosti, nemocničnej siete,
dlhodobej starostlivosti, liekovej politiky a zdravotných technológií, zdravotného poistenia,
reformou financovania zdravotnej starostlivosti, reformou Úradu pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, reformou spracovávania dát a digitalizáciou.

▪

Ochrana pracovných miest a zabezpečenie právnych istôt – dôraz sa bude klásť na rodinu,
dôchodky a sociálne poistenie, zamestnanosť a sociálne služby. Podporu rodiny vníma vláda SR
ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Vláda
bude presadzovať dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému, aby mali ľudia v starobe
primeranú úroveň dôchodkov, a navrhne zjednodušenie doterajšieho odvodového a poistného
systému v oblasti dôchodkového zabezpečenia – toto chce dosiahnuť predovšetkým reformou
všetkých pilierov dôchodkového systému. V oblasti práce bude prioritou vlády SR prekonanie
ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou COVID 19, opätovné zvyšovanie miezd,
sociálnych istôt a životnej úrovne občanov SR. Preto bude vláda presadzovať opatrenia na
udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest, vrátane zlepšovania kvality
podnikateľského prostredia, znižovania byrokracie pri zamestnávaní a zníženia odvodového
zaťaženia ako prostriedkov na zabezpečenie rastu príjmov obyvateľstva. V oblasti sociálnych
služieb bude presadzovať integrovanú sociálnu a zdravotnú starostlivosť o seniorov a ľudí s
ťažkým zdravotným postihnutím.
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▪

Zvýšenie konkurencieschopnosti – zlepšenie podnikateľského prostredia – zvýšenie životnej
úrovne občanov – cieľom hospodárskej politiky bude zvýšenie konkurencieschopnosti
slovenských podnikateľov a firiem, v súlade s týmto cieľom budú aj ostatné politiky vlády SR.
Hlavným

predpokladom

pre

úspešné

hospodárstvo

a

zároveň

podmienkou

konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky je priaznivé podnikateľské prostredie s vyššou
ekonomickou slobodou a efektívnym štátom. Pre slovenskú ekonomiku je nevyhnutné
naštartovať rast založený na zvyšovaní produktivity výrobných faktorov a do tohto procesu
chce vláda zapojiť, okrem iných, existujúce piliere ekonomiky SR ako je automobilový sektor a
jej najbližší dodávateľský reťazec. Bude tiež vytvárať priaznivé podmienky pre podnikanie,
podnikateľské prostredie s jednoduchými zákonmi a nízkym administratívnym, finančným a
regulačným zaťažením pre všetkých a zásadne zjednoduší daňový a odvodový systém. Kľúčový
je flexibilný zákonník práce a pracovno-právna legislatíva. Vláda SR sa zaväzuje do konca svojho
funkčného obdobia podstatne znížiť regulačnú záťaž podnikania a dôsledne uplatňovať agendu
lepšej regulácie. Chce zaviesť všetkých 12 odporúčaní OECD pre lepšie vládnutie a zároveň sa
inšpirovať príkladmi dobrej praxe z iných krajín. Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti chce
vytvoriť nový inštitucionálny rámec v podobe novej Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a
produktivitu, ktorá vznikne transformáciou súčasnej Národnej rady pre produktivitu. Materiály
s vplyvom na podnikateľské prostredie budú predkladané do vlády SR len s predchádzajúcim
stanoviskom Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Vláda SR bude
napomáhať štrukturálnym zmenám, na adaptáciu na novú situáciu po odznení pandemickej
krízy. Prioritou vlády SR bude podpora väčšej diverzifikácie slovenského hospodárstva. Vláda
SR bude vytvárať priestor a podmienky na podporu inovácií v oblastiach, ktoré pomôžu nielen
zmierniť vplyvy súčasnej krízy, ale v budúcnosti pomôžu obdobným situáciám predchádzať.
Prioritou je tiež zvýšiť atraktívnosť SR ako investičnej destinácie. Vláda preto plánuje
podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou – investície majú byť orientované
predovšetkým do menej rozvinutých regiónov s cieľom vytvárania pracovných miest tak, aby v
čo najmenšej miere deformovali podnikateľské prostredie. V energetike sa chce vláda SR
sústrediť na zvýšenie konkurencie na trhu s energiami a rozpočtovo menej náročné nástroje
podpory obnoviteľných zdrojov energie. Zvýšené úsilie bude venovať ochrane dosiahnutej
úrovne konkurenčného trhu a podpore jeho ďalšieho rozvoja. Bude tiež hľadať riešenia na
zníženie koncovej ceny elektriny, predovšetkým na zníženie výdavkov vynakladaných na
podporu obnoviteľných zdrojov, vysoko účinnej kombinovanej výroby a domáceho uhlia. Chce
sa zamerať na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám
energií.
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▪

Stabilizácia verejných financií zasiahnutých prebiehajúcou krízou a zvýšenie efektivity
vynakladania verejných prostriedkov, fiškálny rámec – prioritou vlády je návrat k zdravým
financiám, znovu naštartovanie ekonomického rastu krajiny realizáciou dlho odkladaných
štrukturálnych reforiem – na príjmovej strane zvyšovanie podielu nepriamych, majetkových
a environmentálnych daní a znižovanie únikov na DPH, na výdavkovej strane plnenie opatrení
hodnoty za peniaze. Vláda zabezpečí lepšiu prípravu investičných projektov s dôsledným
uplatňovaním princípov hodnoty za peniaze. V dlhodobých strategických plánoch zadefinuje
jasné, analyticky podložené priority (pre všetky rezorty) a zjednotí štandardy na prípravu
projektov, aby boli navzájom porovnateľné. Investičné plány budú transparentne
vyhodnocované a pravidelne aktualizované. Do rozpočtu zaradí len projekty, ktoré sú
spoločensky návratné a skutočne pripravené. Okrem nákladov budú na rozpočet verejnej
správy napojené aj odhadované prínosy a úspory. Vláda SR posilní úlohu ministerstva financií a
Útvaru hodnoty za peniaze pri posudzovaní investícií a riadení investičného rozpočtu,
zjednoduší investičný proces, dopracuje metodiky – centrálne bude vyberať najlepšie projekty,
posilní kapacity na rezortoch, zreviduje legislatívu a pravidlá s cieľom optimalizovať náklady a
dosiahnuť najlepšie prínosy investičných projektov. Takto bude systematicky zabezpečená
najlepšia možná efektívnosť investičných projektov nad 1 milión eur. Vláda SR tiež posilní
strategické aspekty riadenia zamestnanosti a odmeňovania verejných zamestnancov, vrátane
plánovania počtu a koordinovaného výberu pracovníkov, diferencovaného prístupu k
profesiám a zohľadnenia regionálnych rozdielov. Sflexibilní odmeňovacie predpisy s nárastom
variabilnej zložky mzdy pri pozíciách s vyššou mierou zodpovednosti. Nástrojmi na zvýšenie
vnútornej efektivity úradov a lepšie odmeňovanie budú optimalizačné audity v štátnych
úradoch aj podnikoch realizované v čo najväčšej miere internými kapacitami. Vláda SR upraví aj
pravidlá výberu a ohodnotenia vrcholných predstaviteľov v kontrolných organizáciách ako aj
organizáciách a podnikoch s rozhodujúcim vplyvom štátu. Pravidlá budú požadovať
štruktúrovaný, transparentný a konflikt záujmov vylučujúci výber, založený na vyhodnocovaní
schopností a znalostí. Vrcholné pozície v štátnych firmách budú trhovo ohodnotené s náležitou
zodpovednosťou za výsledky.

▪

Efektívne a transparentné využívanie fondov EÚ s dôrazom na znižovanie regionálnych
rozdielov a rozvoj krajiny – vláda SR s cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov vytvorí
vhodné podmienky na efektívne využitie zostávajúcich finančných prostriedkov z
programového obdobia 2014 – 2020. Zároveň bude konštruktívne vstupovať do negociácií s
Európskou komisiou, aby dohodla čo najlepšie podmienky pre implementáciu eurofondov v SR
na programové obdobie 2021 – 2027. S cieľom zjednodušenia a zrýchlenia implementácie
pripraví vláda SR Partnerskú dohodu a implementačnú štruktúru s jedným operačným
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programom Slovensko. Prostriedky z EŠIF budú smerovať do oblastí, ktoré sú kľúčové pre
dlhodobý a udržateľný rozvoj Slovenska – riešenie problémov spojených s demografiou,
vzdelávanie, vedu a výskum, ekonomickú znalosť, ochranu životného prostredia,
poľnohospodárstvo a dobudovanie infraštruktúry. V spolupráci s EK zabezpečí vláda SR
použitie zdrojov z EŠIF na minimalizovanie negatívnych dopadov na zdravotníctvo v SR,
ekonomických dopadov a iných následkov v súvislosti s ochorením COVID-19. Vláda SR pristúpi
k centralizácii kontroly verejného obstarávania, čo bude viesť k zefektívneniu procesu kontroly
verejného obstarávania a k urýchleniu čerpania finančných prostriedkov z EŠIF, nakoľko
kontrola bude vykonávaná jedným subjektom – Úradom pre verejné obstarávanie. Zavedenie
centralizácie kontroly verejného obstarávania tak bude mať priaznivý dopad na štátny
rozpočet, nakoľko sa predpokladá profesionalizácia procesu verejného obstarávania, výrazné
zníženie výšky finančných opráv a zníženie administratívnej záťaže účastníkov procesu
verejného obstarávania. Prioritou je tiež regionálny rozvoj.
▪

Zmysluplnou informatizáciou premeniť Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú
krajinu – vláda SR pripraví a bude realizovať stratégiu prechodu Slovenska k „smart country“ –
krajine s jednoduchým prístupom k informáciám a službám štátu pomocou digitálnych
technológií, s efektívne a inteligentne fungujúcou verejnou správou a komunikáciou medzi
občanom a štátom. Krajine, v ktorej informačné technológie pomáhajú v starostlivosti o
zdravie a o sociálne odkázaných, vo vzdelávaní, v ekonomickom rozvoji a podnikaní, kde
technológia pomáha integrovať regióny do funkčných celkov, kde mestá a ich okolie vzájomne
komunikujú a spolupracujú. Krajine, ktorá vie využiť moderné technológie, inovácie a kreativitu
svojich ľudí na zjednodušenie života, šetrenie času, nákladov, ako aj životného prostredia.

▪

Vzdelávanie ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska – vláda SR vytvorí v školstve
funkčnú platformu pre stálu komunikáciu a spoluprácu aktérov vo vzdelávaní, s cieľom rýchlo
reagovať na podnety z praxe a zároveň zabezpečiť pružný prenos potrebných informácií
smerom k školám a školským zariadeniam. Vláda SR považuje ranú starostlivosť a
predprimárne vzdelávanie za kľúčový faktor naštartovania úspešnej životnej dráhy každého
jednotlivca v spoločnosti, založenej na celoživotnom učení sa a na rovnosti príležitostí
participovať na živote demokratickej spoločnosti. Vláda zabezpečí širokú prístupnosť k ranej
starostlivosti a predprimárnemu vzdelávaniu podľa potrieb detí, rodičov a komunít, v ktorých
žijú. Vláda SR prijme opatrenia na skvalitnenie podmienok vzdelávacieho procesu v základných
a stredných školách, otvorí diskusiu o zvyšovaní kvality škôl spojenú s vyhodnocovaním
efektívnosti vynaložených prostriedkov na vzdelávanie, predefinuje úlohu školskej inšpekcie a
podporí prácu pedagogických zamestnancov navýšením počtu odborných zamestnancov,
školských špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov priamo na školách. Zabezpečí
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tiež skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na vysokých školách s dôrazom na inovatívne
metódy výučby a bude spolupracovať s vysokými školami na presadzovaní adekvátnych
požiadaviek na uchádzačov o štúdium učiteľstva. Okrem toho podporí otvorenie trhu s
učebnicami, zabezpečí chýbajúce učebnice, podporí tvorbu kvalitných učebníc a učebných
zdrojov, ako aj ich bezplatných elektronických verzií, umožní využívanie digitálnych
vzdelávacích systémov a materiálov v školách. Tiež chce zabezpečiť rovnosť príležitostí vo
vzdelávaní, venovať pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
nadaným žiakom, i žiakom s odlišným materinským jazykom. Podporí projekty, ktorých cieľom
je overiť prístupy k znižovaniu segregácie vo vzdelávaní. Proces tvorby systému, legislatívy a
financovania bude koordinovaný spoločne v rezortoch zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí
a financií, podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Spolu so samosprávami
bude podporovať navýšenie odborného personálu a podporných tímov v školách a v školských
zariadeniach a podporí dialóg s regionálnou a miestnou samosprávou o možnostiach
zavádzania inkluzívneho vzdelávania na lokálnej úrovni. Podporí tiež fungovanie škôl s
vyučovacím jazykom národnostných menšín, ako aj škôl, kde prevláda národnostná menšina a
kde je dopyt po škole s vyučovacím jazykom slovenským. Vláda podporí kvalitné vysoké školy v
oblasti vzdelávania a vedeckej práce – vzdelávanie v odboroch s výbornou perspektívou
uplatnenia absolventov a s vysokou pridanou hodnotou pre kľúčové oblasti spoločenského a
ekonomického rozvoja krajiny, vrátane špecifických potrieb regiónov. Má dôjsť k zásadnému,
všeobecnému a v rámci poslania vysokých škôl diverzifikovanému zvýšeniu kvality a zníženiu
počtu študijných odborov a programov vyšších stupňov s cieľom eliminovať nekvalitné študijné
odbory a vyprofilovať medzinárodne konkurencieschopné univerzity. Tomu má dopomôcť
zmena financovania a tiež intenzívne zavádzanie moderných foriem výučby s dôslednou
aktualizáciou obsahu a kontroly kvality vysokoškolského vzdelávania. Vláda ďalej podporí
otvorenie sa externému prostrediu a internacionalizácii a v spolupráci s vysokými školami
prehodnotí systém ich riadenia, presadí obsadzovanie funkčných miest docenta a profesora
podľa pravidelných akademických výstupov, bez viazanosti na vedecko-pedagogické tituly.
Vláda chce tiež podporiť dobudovanie infraštruktúry vysokých škôl (vrátane študentského
bývania). Vláda SR podporí postupné zvýšenie reálneho financovania vedy a výskumu s
dôrazom na kvalitu, medzinárodnú spoluprácu a konkurencieschopnosť, v aplikovanom
výskume s cieľom zameraným na vedecko-výskumné aktivity a výsledky realizovateľné v
praxi. Vláda SR bude zlepšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti ľudských
zdrojov. Upraví platové ohodnotenie vedcov a vysokoškolských učiteľov pri preukázaní kvality
výstupov ich práce a tým zatraktívni konkurzy na vedecké a vedecko-pedagogické pozície v
medzinárodnom priestore. Vláda SR v koordinácii so Slovenskou akadémiou vied dokončí
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transformáciu jej ústavov na samostatne hospodáriace právne subjekty, verejné výskumné
inštitúcie ako právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj, schopné získavať vlastné zdroje
financovania. Vláda SR sa zasadí za vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania. Vláda SR vytvorí
priestor pre intenzívnejšie zapojenie sa súčasných poskytovateľov formálneho a neformálneho
vzdelávania, najmä stredných odborných škôl, vysokých škôl a neziskových organizácií do
vytvorenia širšej ponuky celoživotného vzdelávania. Medzi hlavné kritériá pri budovaní
konceptu celoživotného vzdelávania budú patriť kvalita, uplatniteľnosť a dostupnosť. Cieľom
vlády SR je vytvoriť a podporovať systém, ktorý zníži riziko nezamestnanosti pre zamestnaných,
uľahčí im nielen prípadnú zmenu zamestnania, ale aj povolania, ktorý bude reagovať na
požiadavky zamestnávateľov a ktorý umožní vstup na trh práce aj rizikovým skupinám.
V oblasti športu a mládeže vláda presadí transparentné a korektné financovanie (vrátane
auditu) všetkých druhov športu podľa vzorca s transparentným a objektívnym výpočtom na
pridelenie financií, aby podporila súťaživé a konkurencieschopné prostredie pre všetky uznané
športy. Tiež presadí výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry so špecifickým
dôrazom na vybavenie a zariadenie škôl a ich školských dvorov tak, aby sa rozvinul koncept
otvorených školských dvorov. Stanoví pravidlá na transparentné a efektívne čerpanie
prostriedkov, podporí vznik špecializovaných športových tried na základných školách s cieľom
rozvíjať mladé športové talenty a spustí dialóg so samosprávami a zriaďovateľmi o možných
riešeniach v oblasti systematickej podpory regionálnych športových klubov s cieľom zvýšiť
pohybovú aktivitu mládeže.
▪

Tvorba strategickej vízie – vláda SR vytvorí Národný strategický plán výrazne presahujúci
časový rámec jedného volebného obdobia, ktorý stanoví východiská, zadefinuje ciele, určí
detailné postupy a uznesením vlády SR stanoví harmonogram na premenu slovenskej
ekonomiky na ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou. Primárnym cieľom tejto činnosti bude
zvyšovanie kvality života obyvateľov a zabezpečenie udržateľného rozvoja SR. Cez prizmu
vplyvu na životné prostredie ako centrálneho piliera stratégie rozvoja krajiny bude podporovať
rozvíjanie vyspelého priemyslu založeného na automatizácii, vysokej produktivite práce,
finálnej montáži, ako aj rozvoj trhových služieb, digitálnej ekonomiky, inovácií, technologických
noviniek, výskumu a vývoja. Vláda SR bude rovnako podporovať rozvoj sektora služieb ako
dôležitého hospodárskeho odvetvia s vysokou pridanou hodnotou. V rámci Národného
strategického plánu Vláda SR stanoví priority tak, aby bol využitý rozvojový potenciál
Slovenskej republiky, jej regiónov, miest a obcí s dôrazom na trvalo udržateľný regionálny
rozvoj.

▪

Doprava, ktorá podporuje trvalo udržateľný hospodársky rast s ohľadom na ekológiu – vláda
chce zrevidovať Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030. Cieľom Vlády SR je zvýšiť
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efektívnosť investícií aj prípravou a výberom riešení s najvyššou spoločenskou pridanou
hodnotou a riešení, ktoré sú finančne udržateľné, lepším manažmentom prípravy a realizácie
stavieb, odmietaním neodôvodnených požiadaviek zhotoviteľov a tiež zavedením pravidiel na
elimináciu škôd z konfliktu záujmov a ďalších etických požiadaviek na zamestnancov a
dodávateľov, aj s primeranými a reálne uplatňovanými sankciami za porušenie.
▪

Zodpovedná ochrana životného prostredia – vláda vynaloží maximálne úsilie, aby sa nezhoršil
prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na zlepšenie stavu životného
prostredia. Vláda SR sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody a k Agende 2030 a jej 17
cieľom udržateľného rozvoja. Vláda SR bude pokračovať v programe Vízie a stratégie rozvoja
Slovenskej republiky do roku 2030. Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky
zložky životného prostredia – lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať
vplyvy klimatických zmien. Zameria sa tiež na vymožiteľnosť práva v životnom prostredí.

▪

Zvýšenie potravinovej sebestačnosti obyvateľov s dôrazom na zodpovedné hospodárenie
s pôdou a s lesmi – vláda SR vypracuje dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a
potravinárstva so zreteľom na strategické dokumenty EÚ, od ktorej sa budú odvíjať dlhodobo
predvídateľné podmienky a garancie štátnej podpory domáceho poľnohospodárstva v
štruktúre podľa aktuálnej potreby – špeciálne na živočíšnu produkciu, na podporu
pestovateľov špeciálnych plodín a spracovateľského priemyslu, na proces pozemkových úprav,
na zvýšenie poistenia rizík, na podporu tvorby zamestnanosti, na podporu mladých
poľnohospodárov a na rozvoj podpory propagácie slovenskej produkcie. Vláda SR prepracuje
doterajšiu právnu úpravu vlastníckych a užívacích vzťahov k pôde v súlade s Ústavou SR s
cieľom vyvážiť postavenie vlastníkov pôdy voči jej užívateľom. Predloží ústavnoprávne riešenie
vlastníckych vzťahov k pôde, čím zabráni predaju pôdy na špekulatívne účely. Zadefinuje a
zavedie do praxe kľúčové ukazovatele kvality pôdy, vody a ovzdušia, ako aj biodiverzity. Zvýši
zamestnanosť v agrosektore, ako aj atraktívnosť života na vidieku. Využije všetky dostupné
prostriedky k pozitívnej motivácii na dobrovoľné plnenie ekosystémových služieb, ekologizáciu
poľnohospodárstva, na vodozádržné projekty, protipovodňové opatrenia, biopásy, opatrenia
proti zhutňovaniu a erózii pôdy, s reguláciou GMO. V oblasti lesníctva vypracuje jednotný
zákon o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory ochranárov a lesníkov. V
spolupráci s ochranárskou obcou vykoná revíziu chránených území. V územiach s najvyšším
stupňom ochrany bude rešpektovať bezzásahový režim. Hospodárenie v národných parkoch
bude prírode blízke, zamerané výhradne na podporu ich cieľov. Všetky sporné otázky sa budú
posudzovať spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov.
Majitelia súkromných lesov budú za majetkovú ujmu z titulu ochrany prírody vždy riadne a včas
odškodnení.
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▪

Spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch – vláda SR
potvrdzuje význam členstva v EÚ a NATO ako najlepšej alternatívy na presadzovanie našich
zahraničnopolitických záujmov. Prioritou je aj rozvoj bilaterálnych vzťahov s krajinami, s
ktorými nás spájajú prieniky priorít a záujmov v Európe a vo svete, pokračovanie regionálnej
spolupráce V4 a spolupráca s krajinami západného Balkánu. Integrálnou súčasťou zahraničnej
politiky je ekonomická diplomacia zameraná na podporu exportu, hľadanie nových
investičných príležitostí, spoluprácu v oblasti inovácií, informačných technológií a podporu
slovenských firiem usilujúcich o prienik na medzinárodné trhy. MZVaEZ SR ako koordinátor
spolupráce relevantných aktérov ekonomickej diplomacie pri zachovaní jednotného výkonu
zahraničnej služby zavedie do praxe inovatívne nástroje prezentácie potenciálu SR. Ďalej vláda
SR plánuje vyhodnotiť súčasnú sieť diplomatického zastúpenia SR vo svete a skvalitniť
a zmodernizovať súčasný systém diplomatického vzdelávania, riadenia ľudských zdrojov a
hodnotenia výkonu zahraničnej služby. Vláda SR postupne plánuje navýšiť finančnú podporu
slovenskému zahraničiu až na úroveň, v akej ročne podporuje národnostné menšiny žijúce na
Slovensku. V kontexte prípravy Koncepcie krajanskej štátnej politiky na roky 2021 – 2025 vláda
SR prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ),
zmodernizuje koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a prijme
nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

▪

Životaschopná a sebavedomá kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického
potenciálu Slovenska – víziou je podpora kultúry, založenej na hodnotách humanity, poznania,
empatie a estetiky, vytváranie podmienok a priestoru na realizáciu ústavou garantovaného
práva na slobodu tvorby a vytváranie prostredia, v ktorom sa môže naplno rozvinúť kreatívny i
ekonomický potenciál kultúry. Prioritami sú profesionálne umenie, audiovizuálny priemysel,
mediálna politika, rýchlejšia obnova pamiatok, kultúra bez bariér, kultúra menšín (kultúra pre
všetkých), kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra, ako aj cirkvi. Múzeá a galérie majú viac
vzdelávať, ďalším centrom vzdelávania je knižnica – vláda podporí rozvoj knižníc ako miest
poskytujúcich vzdelávanie a informačné zázemie, najmä v oblasti IKT zručností, služieb eGovernmentu, verejného zdravia, ekológie a sprístupňovania digitálnych informačných zdrojov
širokej verejnosti. Vláda chce zvýšiť efektivitu využívania výdavkov v rezorte kultúry
prehodnotením existujúcej siete štátnych kultúrnych inštitúcií (ich procesov a kultúrnych
funkcií jednotlivých štátnych, vrátane zákonom zriadených, kultúrnych inštitúcií a obmedziť ich
duplicitné funkcie, ktoré nie sú vyvolané odlišnosťou cieľovej skupiny a jej kultúrnymi
potrebami, prípadne územnou, druhovou či žánrovou odlišnosťou inštitúcie). Vláda SR vykoná
hĺbkový audit inštitúcií zriadených ministerstvom kultúry a prehodnotí ich činnosť. Vláda SR
tiež zváži systémovú zmenu (najmä financovania) Matice slovenskej.
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Z hľadiska činnosti sektorových rád a určovania metodických pravidiel Realizačným tímom SRI je
nevyhnutné sledovať dianie tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. Poznanie priorít vlády
SR predurčuje aj priority jednotlivých sektorov a ich snaženie v súlade s prioritami štátu. V rámci
aktualizácie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov prebieha aj mapovanie kľúčových
národných a medzinárodných dokumentov ustanovujúcich rámec vývoja v sektoroch. Programové
vyhlásenie vlády SR je jedným z týchto strategických dokumentov a pre mnohé sektorové rady
rámcom na stanovovanie priorít a opatrení v rámci akčných plánov stratégií.

1.1.3 Udalosti a podujatia zamerané na vzdelávanie a inovácie na národnej a regionálnej
úrovni (súvisiace s CŽV, formálnym a neformálnym vzdelávaním)
V spolupráci s Platformou sociálnych inovácií pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) Príručku sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe, 37
36F

ktorá má pomôcť regiónom pripravovať úspešné inovatívne projekty. Príručka definuje základné
pojmy a oblasti sociálnych inovácií a uvádza príklady dobrej praxe zo Slovenska aj zo zahraničia.
MIRRI SR, ako kľúčový partner pre regionálny rozvoj vníma sociálne inovácie ako súčasť prípravy
integrovaných územných stratégií a podporu najmenej rozvinutých okresov. Téma sociálnych a
spoločenských inovácií je tiež súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, Partnerskej dohody aj budúceho
Operačného programu Slovensko.
Či už ide o vytváranie nových produktov, služieb, zavádzanie technológii, zmenu nastavených
pravidiel alebo o vytvorenie nových rolí v spoločenskom systéme, sociálne a spoločenské inovácie
predstavujú nové, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia rôznych spoločenských
problémov.
„Ak sa chceme rozprávať o úspešnom regionálnom rozvoji, nemôžeme z neho vynechať sociálne
inovácie. Práve tie prinášajú myšlienky, projekty, partnerstvá a platformy na vyrovnávanie sociálnych
a ekonomických nerovností medzi regiónmi. Spojili sme akademikov, nadácie, firmy aj odborníkov
verejného a súkromného sektora a v prehľadnej príručke vysvetlili základné princípy sociálnych
inovácií, ekonomického podnikania, či dlhodobého financovania projektov. Súčasťou príručky je 24
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úspešných príkladov sociálnych inovácií zo Slovenska, ale aj príklady z Česka, Holandska, Poľska,
Nemecka a ďalších krajín“

38
37F

uviedol štátny tajomník Vladimír Ledecký z MIRRI SR.

Príkladom dobrej sociálnej inovácie je napr. aj projekt „Aj Ty v IT“ vytvárajúci predpoklady na
budujúci rovnaký prístup k IT vzdelávaniu a následnému zamestnaniu pre dievčatá a ženy. Ďalším
príkladom je projekt „Spišský Hrhov“, ktorým za pomoci vlastných občanov obec rozšírila komunitnú
prácu, zriadila v obci komunitné centrum a organizuje burzu partnerov rozvoja lokálnej
zamestnanosti. Rozvojom a aktiváciou ľudských zdrojov prispieva k rozvoju obce a regiónu.
Dňa 23.3.2021 sa konala záverečná konferencia dvojročného projektu BLUESS (Blueprints for Basic
Skills Development in Slovakia – Plán rozvoja základných zručností v SR) s názvom Cesty k efektívnej
podpore základných zručností u dospelých 39. Kľúčovou témou konferencie bola podpora rozvoja
38F

základných zručností u nízko kvalifikovaných dospelých. Hlavným cieľom tejto konferencie bolo
predstaviť tému a prezentovať dosiahnuté výsledky projektovej spolupráce inštitúcií a organizácií
pôsobiacich v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, čo pomohlo pri definovaní
odporúčaní pre tvorcov politík v tejto oblasti. Na konferencii sa zúčastnilo cca 80 účastníkov
zastupujúcich rôzne organizácie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, zamestnanosťou a sociálnymi
otázkami.
Projekt realizoval ŠIOV v spolupráci s MŠVVaŠ SR a s rôznymi domácimi i zahraničnými partnermi v
reakcii na odporúčanie EÚ Cesty zvyšovania zručností – nové príležitosti pre dospelých (EU
Recommendation Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults 40) a v nadväznosti na Nový
39F

program zručností pre Európu z roku 2016 (New Skills Agenda for Europe, 2016). Tieto dokumenty
indikujú úsilie poskytnúť občanom EÚ také vzdelávanie a prípravu, aby sa mohli naplno realizovať
v zamestnaní, osobnom živote a spoločnosti. V tomto kontexte sa pre najzraniteľnejšie skupiny
obyvateľstva (v zmysle ohrozenia nezamestnanosťou, sociálnym vylúčením a chudobou) ako
najdôležitejšie javia základné zručnosti dospelých (čitateľská, matematická a digitálna gramotnosť).
Nedostatok základných zručností je prekážkou napr. získania práce, byť dobrým rodičom, plniť si
občianske povinnosti alebo uplatniť si občianske práva.
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Sociálne inovácie prinášajú nové nápady do regiónov, vyznať sa v téme vám pomôže nová príručka |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)
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Keďže prieskum vzdelávania dospelých v EÚ vo veku 25-64 rokov v roku 2016 ukázal, že iba 38 %
z nich sa za posledných 12 mesiacov zúčastnilo nejakého vzdelávania je cieľom EÚ do roku 2025
zapojiť do vzdelávania aspoň 50 % dospelých. Prieskum v roku 2016 tiež ukázal, že iba 18 % nízko
kvalifikovaných dospelých v rovnakej vekovej kategórii bolo zapojených do nejakého vzdelávania. Cieľ
EÚ pre rok 2025 je zapojiť do vzdelávania 30 % nízko kvalifikovaných dospelých. Nedostatok
základných zručností má pritom dopad na spoločnosť a ekonomiku, zavádzanie inovácií a pod.
Jeden z kľúčových míľnikov v oblasti základných zručností na európskej úrovni boli tiež prvé výsledky
výskumu PIAAC, ktorý ukázal, že vysoký podiel Európanov (cca 70 miliónov) nemá dostatočné
základné zručnosti v čitateľskej, matematickej a digitálnej gramotnosti. V roku 2019, keď projekt
BLUESS začínal, bolo na Slovensku evidovaných približne 170 000 nezamestnaných, takmer 60 000 z
nich boli osoby s najnižším vzdelaním. Podľa odhadov bol podobný počet nízko kvalifikovaných osôb
mimo evidencie úradov PSVR. 41
40F

Na konferencii odzneli prezentácie slovenských i zahraničných projektových partnerov, ktorí
predstavili vlastné skúsenosti z práce s cieľovou skupinou nízko kvalifikovaných dospelých a zamerali
sa na význam a dopad podpory rozvoja ich základných zručností. Ich skúsenosti a príklady dobrej
praxe boli tiež inšpiráciou pri zostavovaní materiálov, ktoré budú môcť využívať rôzne subjekty
pôsobiace v tejto oblasti.
Druhá časť konferencie bola venovaná predstaveniu výstupov projektu BLUESS, ktoré viacerí
partneri vidia ako podstatný prelom v téme podpory rozvoja základných zručností u nízko
kvalifikovaných na Slovensku. Všetky materiály sú prístupné na stránke www.zakladnezrucnosti.sk.
Projekt BLUESS prispel ku koncepčnému poňatiu, zadefinovaniu základných zručností, ktoré človek
potrebuje pre 21. storočie. Projekt vymedzuje hlavné problémy v oblasti základných zručností
a ponúka aj riešenia, kde sa inšpiruje príkladmi zo zahraničia. Prispieva k systémovému ukotveniu
základných zručností do vzdelávacieho systému zapojením všetkých relevantných stakeholderov,
ktorými sú MŠVVaŠ SR, ŠIOV, Ústredie PSVR, Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry,
ako aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku.
Zistenia z Mapovacej správy o stave základných zručností v Slovenskej republike prezentovala Ivana
Studená zo SAV. V rámci EÚ je Slovensko medzi krajinami, ktoré majú najmenšiu skupinu s nízkym
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stupňom vzdelania, ale na druhej strane, situácia týchto ľudí je v porovnaní s inými krajinami jednou
z najhorších. V rámci EÚ Slovensko dlhodobo vedie vo výške miery nezamestnanosti dospelých
s nízkym stupňom vzdelania a tiež v ich slabých možnostiach zúčastňovať sa nejakého vzdelávania.
Malý podiel nízko kvalifikovaných na populácii znižuje urgenciu na riešenia, ale ich situácia ich robí
mimoriadne zraniteľnými. Majú veľmi slabé vyhliadky v pracovnom aj osobnom živote. Pohľady na
návrh a realizáciu intervencií na podporu základných zručností nie sú medzi zainteresovanými
stranami rozvíjané a ani zdieľané. Je tu priestor na spoluprácu a intenzívnejšiu výmenu informácií
a skúseností. Rámec poskytovania základných zručností by mal byť flexibilný a mal by zahŕňať
neformálne programy. Programy základných zručností by sa mali prispôsobiť rôznym cieľovým
skupinám osôb s nízkou kvalifikáciou a navrhnúť a poskytovať v spolupráci s expertmi so
skúsenosťami práve s prácou s týmito cieľovými skupinami.
Podľa národnej správy výskumu kompetencií dospelých PIAAC z rokov 2011—2012, takmer 12 %
dospelých na Slovensku dosahuje len najnižšiu úroveň čitateľskej gramotnosti a takmer 14 % len
najnižšiu úroveň matematickej gramotnosti. V oblasti využívania informačných technológií
v každodennom živote dospelých chýbajú digitálne zručnosti viac ako 21 % dospelým, pričom
neexistujú takmer žiadne cielené možnosti vzdelávania dospelých v základných zručnostiach. Získanie
týchto zručností je primárne v kompetencii školského systému a mnoho zamestnávateľov na
Slovensku stále nechápe rozvoj základných zručností ako dôležitú súčasť zvyšovania produktivity a
efektivity pracovnej sily. Preto v rámci projektu BLUESS bol navrhnutý Rámec základných zručností
pre dospelých, ako nástroj na stanovenie základných kritérií vzdelávacích aktivít, ktorý tiež umožní
hodnotenie základných zručností. Rámec popisuje zručnosti v čítaní, písaní, počítaní a využívaní
digitálnych technológií, pričom dopĺňa Slovenský kvalifikačný rámec o dve nižšie úrovne (úroveň 0 a 1) a berie do úvahy špecifiká cieľových skupín, predovšetkým dospelých, ktorí predčasne opustili
formálny vzdelávací systém a potrebujú podporu pri začleňovaní sa do pracovného a spoločenského
života, ale napríklad aj migrantov. Rámec je referenčný dokument pre aktérov v oblasti vzdelávania
a sociálnej inklúzie pri príprave a revízii vzdelávacích programov smerujúcich k rozvoju gramotnosti
a opatrení na hodnotenie úrovne zručností dospelých. Rámec základných zručností a následné
zavedenie certifikátu na jeho základe (ktorý bude potvrdzovať úroveň základných zručností) sú
súčasťou návrhu pripravovanej Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021—
2030.
V rámci projektu BLUESS sa Ústredie PSVR podieľalo na vytvorení nástroja Manuálu k hodnoteniu
a rozvoju základných zručností, ktorý dáva poradcom praktický návod ako efektívne pracovať s nízko
kvalifikovaným klientom a zmysluplne realizovať hodnotenie jeho zručností (popisuje ako viesť
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rozhovor a ako klienta z tejto cieľovej skupiny zapojiť do procesu hodnotenia zručností). Pomáha
poradcom zistiť, v akých životných situáciách sa títo klienti nachádzajú a aké sú ich rozvojové či
vzdelávacie potreby, aké majú ciele, vzdelávací potenciál a aké môžu byť cesty vedúce k ich
sebarealizácii a životnej pohode.
Ide len o prvý krok, ďalej ale bude dôležité overiť tento nástroj v praxi, adaptovať ho na reálne
podmienky a vytvoriť vhodnú ponuku vzdelávania. Aktuálna ponuka v oblasti základných zručností
alebo v oblasti profesijných zručností na Slovensku neexistuje. Pre úrady PSVR to bola nová téma.
Ústredie PSVR v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo na úradoch PSVR vyškolilo viac
ako 60 poradcov (v podmienkach pandemických opatrení išlo len o 12-hodinový online tréning) pri
ktorom boli poradcovia oboznámení so základnou teóriou zručností a hodnotiacim procesom. Po
overení tohto nástroja v praxi bude nemenej dôležité pripraviť ďalšie kroky, ako napr. nastavenie
individuálnych vzdelávacích plánov pre učiacich sa a vytvorenie kvalitnej ponuky vzdelávania
základných, ale aj ďalších profesijných zručností, špecificky zameraných pre túto cieľovú skupinu.
Dôležité je oddeliť toto vzdelávanie od formálneho vzdelávacieho systému, ktorý tieto osoby
väčšinou predčasne ukončili. Zároveň bude nutné vytvoriť personálne kapacity v tejto oblasti
a následne štandardizovať a certifikovať tieto zručnosti, a to všetko formou, ktorá bude pre túto
cieľovú skupinu zrozumiteľná a prijateľná.
Ďalším výstupom projektu je metodická príručka Rozvoj základných zručností u nízko
kvalifikovaných dospelých, ktorá je vhodná pre rôzne typy cieľových skupín, aj v národnostne
zmiešaných komunitách a aj v prípade imigrantov. S cieľovou skupinou nízko kvalifikovaných pracujú
partneri projektu dlhodobo a práve tieto skúsenosti boli základom výberu praktických aktivít a úloh,
s ktorými sa tieto cieľové skupiny často stretávajú. Ide o výber aktivít, ktoré týmto skupinám pomôžu
riešiť ich reálne (každodenné) problémy a motivovať ich aj k ďalšiemu vzdelávaniu.
V záverečnej časti konferencie predstavili svoje skúsenosti lektori, odborníci a zamestnávatelia, ktorí
dlhodobo pracujú s touto cieľovou skupinou (Človek v ohrození, Whirlpool Slovakia – Whirlpool
tréningové a rekvalifikačné centrum, Výrobné družstvo Kovotvar). V prezentáciách často zaznievalo
slovo motivácia, ktorá je, hlavne pri riešení tohto problému, určujúca nielen pre danú cieľovú skupinu
– nízko kvalifikovaných dospelých.
Na túto tému nadviazala aj ďalšia online konferencia s názvom Druhošancové vzdelávanie na
Slovensku: prax, bariéry a výzvy pre budúcnosť, ktorú organizoval Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť dňa 22. apríla 2021. Išlo o prezentáciu výstupov trojročného projektu Verejná správa
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aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie, ktorý realizoval Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť v spolupráci s ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj. 42
41F

Druhošancové vzdelávanie (ďalej len „DŠV”) predstavuje pre mnohých, nielen mladých ľudí, ktorí
z rôznych dôvodov nezískali vzdelanie, prípadne si chcú zvýšiť stupeň vzdelania, možnosť získať
zručnosti potrebné na úspešnú integráciu na trhu práce. Školy DŠV, resp. školy druhej šance, boli
prvýkrát v Európe spomenuté v roku 1995, keď Európska komisia podporila otváranie takýchto škôl
v jej Bielej knihe 43. Ich cieľom má byť práca so znevýhodnenými skupinami osôb, ktoré sú vylúčené
42F

z trhu práce a nenachádzajú sa ani vo vzdelávacom systéme. Kým v EÚ počet osôb, ktoré predčasne
ukončia vzdelávanie klesá, na Slovensku je opačný trend. V roku 2010 predčasne ukončilo
vzdelávanie na Slovensku 4,7 % a v roku 2020 8,3 % (predovšetkým z marginalizovaných rómskych
komunít).
Cieľom projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie bolo zistiť, čo
spôsobuje skorý odchod zo školy, ale aj to, ako nastaviť systém vzdelávania tak, aby sa mládež
a dospelí bez potrebného vzdelania dokázali vrátiť do vzdelávacieho systému, resp. z neho predčasne
neodísť. Hlavná výskumná otázka projektu bola: „Ako funguje formálne DŠV v kontexte dokončenia si
vzdelania u nízko vzdelaných Rómov a Rómok?“ Projekt obsahoval nielen výskumnú, ale aj
intervenčnú fázu – podporu účastníkom/čkam DŠV. Bol orientovaný na aktérov a zahŕňal zber dát
z primárnych aj sekundárnych zdrojov, pričom metódami zberu dát (pred, počas a po intervencii) boli
pološtruktúrované rozhovory s aktérmi verejnej správy, cieľovou skupinou a odborníkmi, ktorí s
cieľovými skupinami pracujú; fokusové skupiny; dotazníky a mesačné správy.
Hlavné zistenia projektu, o tom prečo k predčasnému ukončeniu vzdelávania dochádza, hovoria o
negatívnych skúsenostiach s počiatočným vzdelávaním, predovšetkým segregujúcim prostredím a
diskriminačným správaním, nepriaznivými podmienkami na vzdelávanie v domácom prostredí
(nedostupnosť kníh a školských pomôcok), ale aj nízkou kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Na základe rozhovorov s cieľovou skupinou a inštitucionálnymi aktérmi boli identifikované
nasledujúce faktory, ovplyvňujúce predčasné ukončenie vzdelania:
42
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▪

jazykové a zdravotné bariéry (už na vstupe do počiatočného vzdelávania);

▪

limitovaná kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu;

▪

napäté vzťahy a atmosféra v škole;

▪

organizačno-administratívne bariéry spojené s riadením škôl (rušenie ročníkov);

▪

sociálno-ekonomické zázemie žiakov a žiačok;

▪

náborové aktivity niektorých stredných odborných škôl (F-odbory).

Následným problémom je nedostatočná informovanosť cieľovej skupiny DŠV o dosiahnutom stupni
vzdelania v počiatočnom vzdelávaní (povinná školská dochádzka nerovná sa ukončenie základného
stupňa vzdelania), o možnosti dokončiť si ZŠ prostredníctvom kurzu a v neposlednom rade aj o škále
možností stredoškolského vzdelávania. Nástupu cieľovej skupiny do DŠV bránia často aj rodinné
dôvody (tehotenstvo, rodičovské povinnosti), nedostatok motivácie a sebadôvery, pracovnoekonomické (uprednostnenie zárobkovej činnosti, problém zosúladenia vzdelávania a pracovného
života, náklady spojené s cestovaním) a/alebo inštitucionálne dôvody (neprijímanie absolventov ŠZŠ
do kurzov na dokončenie ZŠ, rozhodnutie škôl neotvoriť kurz, neprijímanie externistov).
Bariéry sú však aj na strane inštitúcií, či už ide o nedostatočnú informovanosť škôl a ďalších
relevantných inštitúcií verejnej správy o možnostiach a podmienkach realizácie DŠV alebo náročnosť
získavania dodatočných informácií o implementácii kurzov na dokončenie ZŠ. Na strane škôl medzi
hlavné dôvody nezapojenia sa do realizácie kurzov na dokončenie ZŠ patria nedostatočná podpora od
zriaďovateľa a ďalších relevantných inštitúcií; nedostatočné financovanie; obmedzené personálne
kapacity; nedostupnosť resp. nevhodné nastavenie rámcových učebných plánov; či administratívna
náročnosť realizácie kurzov na dokončenie ZŠ. Motivácia stredných škôl realizovať DŠV je oproti tomu
predovšetkým z dôvodu naplnenia tried v odboroch, financovanie a propagácia školy.
Popri zvyšovaniu povedomia o DŠV sa smerom k cieľovej skupine javí veľmi dôležitým faktorom práve
poskytnutie individualizovanej

podpory pri návrate do vzdelávania, ako aj eliminovanie

nepriaznivých vplyvov dopadov súperenia škôl a zameranie sa na napĺňanie najlepších záujmov
učiacich sa. Cieľová skupina vníma DŠV ako problematické z viacerých dôvodov: dôraz na
predmetovú oblasť, nedostatočný rozvoj gramotností, slabá prepojenosť s trhom práce, ale aj slabá
nadväznosť na počiatočné vzdelávanie, nedostatočná flexibilita a dostupnosť, či obmedzená dĺžka
trvania kurzov. Zlepšenie v tejto oblasti by priniesla metodická, personálna a finančná podpora,
dobre pripravení pedagogickí a odborní zamestnanci, kariérové poradenstvo, mentoring (rovesnícke
skupiny, vzorové modely), doučovanie, štipendiá (pre náročnosť zosúlaďovania vzdelávania s prácou
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či problematickým cestovaním za vzdelávaním) a zmysluplný obsah teoretického aj praktického
vzdelávania.
Podobné zistenia preukázal aj výskum realizovaný Katedrou andragogiky Prešovskej univerzity
v Prešove v roku 2019, ktorého cieľom bolo zistiť, ako dospelí učiaci sa Rómovia a Rómky hodnotia
DŠV na stredných odborných školách. Výskum sa zaoberal dôvodmi návratu do vzdelávania,
hodnotením priebehu vzdelávania, ako aj vplyvom sociálneho a ekonomického prostredia na učenie
sa v dospelosti. Hlavným zistením tohto výskumu bola kľúčová úloha motivátora (najčastejšie
majster/ka) pred vstupom do vzdelávania aj v jeho priebehu, ktorý cieľovej skupine nielen
sprostredkoval informácie o možnosti štúdia, ale aj zabezpečoval administratívne úkony spojené
s nástupom do školy a tiež sprostredkovanie komunikácie s úradmi PSVR. V mnohých prípadoch táto
osoba motivátora tiež pomáhala s doučovaním a domácou prípravou či distribuovala učebné
materiály.
Externá forma vzdelávania kladie na vzdelávajúceho sa väčšie nároky na samoštúdium
a samostatnosť. Osoby so základným vzdelaním potrebujú zvyčajne vyššiu úroveň podpory, kým
napr. osoby s výučným listom majú vyššiu mieru zručností a samostatnosti. Intenzita potrebnej
podpory je závislá od úrovne vstupného vzdelania, času stráveného v školskom systéme
a v neposlednom rade aj od dĺžky prestávky od posledného vzdelávania.
Výskum ukázal, že najčastejšie dôvody, pre ktoré sa táto skupina rozhodla vrátiť do vzdelávania boli
zlepšenie pozície na trhu práce, zvýšenie kvality života, snaha pomôcť vlastným deťom s učením
a vyhodnotenie vzdelávania, ako vhodnejšej alternatívy aktivačných prác (ktoré človeku nevylepšia
pozíciu na trhu práce). Participácii na vzdelávaní nízko kvalifikovaných by prospela lepšia spolupráca
rezortov MŠVVaŠ SR a MPSVR SR, ako aj rozšírenie kompetencií úradov PSVR v oblasti poradenstva
a vzdelávania vedúceho k zvýšeniu stupňa vzdelania a vytvorenie databázy poskytovateľov DŠV.
Na konferencii sa predstavila aj česká škola EDUCA INTERNATIONAL, o.p.s., ktorá má v oblasti DŠV a v
oblasti medzinárodných projektov mnoho skúseností. V Českej republike počet osôb, ktoré
predčasne ukončili vzdelávanie má, podobne ako na Slovensku, rastúci trend, pričom dôvody sú často
aj tu hlbšie, ako len nezvládnutie učiva a následná chýbajúca kvalifikácia. Škola má 75 % úspešnosť
ukončenia odbornej prípravy a vzdelania, avšak veľkým problémom sa javí práve nábor.
Problémy mladých ľudí odchádzajúcich zo školy pred dokončením štúdia sú často spojené
s psychickými problémami (ktoré často súvisia so zlými predchádzajúcimi skúsenosťami –
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neúspechom, šikanou či nepriaznivým rodinným zázemím, alkoholom, drogami, násilím,
nedostatkom sebavedomia a nedôverou či chýbajúcimi finančnými prostriedkami a sociálnym
vylúčením). Práve z tohoto dôvodu je nesmierne dôležitý individuálny prístup a individuálne
prispôsobená doba prípravy v školách druhej šance. Dotazníkový výskum ukázal, že z celkového počtu
zapojených účastníkov profesijnej prípravy si 32 % z tých, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie
vybralo študovaný obor na odporučenie výchovného poradcu alebo po dohode s rodičmi. Až 15 %
rodičov rozhodlo o odbore štúdia bez ohľadu na názor dieťaťa, ale aj to, že drvivá väčšina ľudí, ktorí
predčasne ukončili vzdelávanie pociťovala nezáujem školy o ich problémy a že neúspech v škole bol
často následkom iných (často mimoškolských) problémov.
Zo skúsenosti, ktoré škola má v oblasti práce s mladými účastníkmi profesijnej prípravy, vyplýva, že je
potrebné venovať veľa času na získanie účastníka do programu a udržanie ho v ňom. Predovšetkým
v prvých týždňoch a mesiacoch je nesmierne dôležité riešiť problémy účastníkov s pravidelnosťou
dochádzky a motiváciou či financovaním účasti (problém s dochádzaním do školy, potreba poskytnúť
stravovanie a pod). Častý je ale aj nezáujem rodičov, aby sa ich deti profesijne pripravovali a začali
pracovať, pretože to znamená zníženie sociálnych dávok od štátu.
Veľmi dôležité na zotrvanie mladých ľudí v škole je prostredie. Osnovy, spôsob akým sa vyučuje,
atmosféra v škole, či celkové nastavenie systému môžu mať tiež negatívny vplyv, ak nezodpovedajú
potrebám učiaceho sa. Mimo školského prostredia je však takisto mnoho aspektov, ktoré môžu
prispieť k rozhodnutiu zo vzdelávania odísť, napríklad situácia v rodine či v komunite, zdravotný stav
alebo individuálna motivácia.
Výstupom projektu je teoretický model efektívneho fungovania systému DŠV na Slovensku. Potrebný
je však flexibilný a citlivý prístup, taktiež vytvorenie prostredia, v ktorom sa títo ľudia cítia bezpečne
a sú schopní napredovať za pomoci individuálneho prístupu a odborne pripraveného pedagogického
a odborného personálu. Školy však v implementácii DŠV tiež potrebujú podporu. Za úspechom
opätovnej integrácie mladých do vzdelávania je spolupráca s ďalšími aktérmi, ako sú napríklad
terénni pracovníci a ďalšie podporné inštitúcie na miestnej či regionálnej úrovni. Keďže doterajšie
opatrenia opätovného návratu do školy na Slovensku v praxi nie sú účinné, výstupom projektu je
návrh niekoľkých opatrení na zefektívnenie DŠV, ide predovšetkým o:
▪

podporu medzisektorovej spolupráce,

▪

podporu rôznych foriem dokončenia si vzdelania,

▪

zavedenie dostupného kariérového poradenstva a psychologickej podpory,
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▪

zavedenie finančnej podpory,

▪

adaptácia učiteľského zboru na prácu so študentmi zo znevýhodneného prostredia.

Nízko-kvalifikovaní dospelí sú pritom na Slovensku jedna z najohrozenejších skupín čo sa týka
pracovnej a životnej perspektívy, často majú kumulované znevýhodnenia. Výskum v rámci projektu
H2020 ENLIVEN ukázal, že čím nižšia je nerovnosť v účasti na vzdelávaní v krajine, tým vyšší je jej
ekonomický rast.
Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR, ako kľúčový komponent pre prípravu strategických
dokumentov.
V rámci verejného vypočutia riaditeľov analytických jednotiek sa dňa 26. apríla 2021 predstavila
riaditeľka Inštitútu vzdelávacej politiky Zuzana Baranovičová a online prezentovala Víziu Inštitútu
vzdelávacej politiky. 44
43F

Inštitút vzdelávacej politiky (ďalej len „IVP”) na MŠVVaŠ SR patrí medzi najdlhšie fungujúce analytické
jednotky. Poskytuje ministerstvu analytickú podporu v oblasti tvorby stratégie vzdelávacej politiky,
pripravuje analýzy, prognózy a spolupracuje pri skvalitňovaní rezortných dát. IVP stojí nielen pri
tvorbe vzdelávacej politiky, ale poskytuje podporu aj pri jej samotnej implementácii. Predpokladom
relevantných analýz sú kvalitné a hodnoverné dáta, ako aj domáce a zahraničné skúsenosti. Prioritou
IVP je preto skvalitňovanie údajov, čo si vyžaduje aj medzirezortnú spoluprácu. IVP pôsobí priamo
pod ministrom školstva a zúčastňuje sa porád vedenia. Od leta 2020 analyticky zastrešovalo prípravu
reforiem pre Plán obnovy. K 1. júlu 2020 sa posilnilo postavenie inštitútu vytvorením novej sekcie (15
pracovných miest).
Hlavnou úlohou IVP je podpora tvorby a implementácie vzdelávacej politiky na základe empirických
poznatkov, t.j.:
▪

tvorba stratégií a koncepčných materiálov v oblasti vzdelávacej politiky,

▪

tvorba analýz a prognóz,

▪

ex-ante a ex-post hodnotenie vplyvov,

▪

návrh implementácie opatrení (ako možný výstup analýz IVP),

▪

aplikácia princípu „hodnoty za peniaze“ (verejné výdavky, investície, rozpočet),

44

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Inštitút vzdelávacej politiky Dostupné na internete: Inštitút
vzdelávacej politiky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) a live
stream dostupný na internete: Domov (google.com)
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▪

skvalitňovanie údajov na tvorbu analýz.

IVP zastupuje MŠVVaŠ SR v orgánoch viacerých medzinárodných inštitúcií a spolupodieľa sa na
monitoringu a rozhodovaní o realizácii medzinárodných projektov vo vzdelávaní.
Riaditeľka IVP Zuzana Baranovičová predstavila krátkodobý plán úloh pre obdobie 2021 – 2022
(realizácia niektorých z uvedených úloh sa v roku 2021 začala, ich dokončenie sa predpokladá v roku
2022), patrí sem:
▪

Finalizácia reformných opatrení Plánu obnovy;

▪

Návrh odmeňovania učiteľov s ohľadom na regionálne rozdiely a kvalitu poskytovaného
vzdelávania;

▪

Odliv mozgov – rozpracovanie detailnejších charakteristík študentov v zahraničí, identifikácia
ekonomických dopadov a odporúčaní na riešenie problematiky;

▪

Analýza a prognóza vývoja chýbajúcich pedagógov (spolupráca so SAV) do 2030;

▪

Koncept výkonnostných zmlúv na VŠ – súčasť plánovaných zmien v Pláne obnovy;

▪

Revízia pridanej hodnoty;

▪

Dopadová štúdia racionalizácie siete ZŠ;

▪

Monitoring predčasného ukončovania školskej dochádzky a identifikácia skupiny žiakov, kde je
zvýšené riziko predčasného ukončenia vzdelávania;

▪

Krátkodobý, tzv. „100-dňový“ akcelerátor na otestovanie opatrení v oblasti digitálnej
transformácie škôl (na vybranej vzorke škôl odsledovať vybavenie škôl a personálnu podporu –
digitálneho koordinátora) v spolupráci s EK a Svetovou bankou;

▪

Vypracovanie rezortnej metodiky prínosov;

▪

Vytvorenie metodiky na určovanie investičných priorít a podpora tvorby investičného plánu do
2026.

Okrem krátkodobých úloh predstavila riaditeľka IVP aj plán na dlhšie časové obdobie:
▪

Analytická podpora pri príprave/nastavení nového programového obdobia Partnerskej dohody
a OP Slovensko na roky 2021 – 2027 (definícia merateľných ukazovateľov projektových
zámerov, metodika zjednodušených výdavkov);

▪

Podpora monitoringu a hodnotenia plnenia opatrení revízie výdavkov (zamestnanosť a mzdy,
ohrozené skupiny) v spolupráci s MF SR;

▪

Spolupráca na revízii nových oblastí verejných výdavkov;
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▪

Prepájanie údajov z interných databáz do užívateľsky vhodnej formy.

Medzi pravidelné úlohy IVP budú patriť:
▪

Podpora monitoringu a hodnotenia plnenia opatrení revízie výdavkov;

▪

Koordinácia realizácie úloh Národného programu reforiem;

▪

Príprava analytických podkladov do rozpočtu MŠVVaŠ SR;

▪

Skvalitňovanie programového rozpočtovania, hodnotenie opatrení revízie výdavkov.

V rámci internej organizácie plánuje IVP posilnenie tímu o senior analytikov, dátového experta a tiež
expertov pre oblasť inklúzie, vysokých škôl, vedy a výskumu, digitalizácie a športu, experta na ročné
plány analytických výstupov, ako aj posilnenie zdieľania skúseností a prenosu vedomostí aj formou
krátkodobých pracovných pobytov na iných analytických jednotkách.
Podľa riaditeľky IVP je dôležité zaviesť jasnú komunikačnú stratégiu, vrátane plánu mediálnych
výstupov, preto plánuje otvorenú a transparentnú komunikáciu s verejnosťou, na čo chce využiť
rôzne nástroje:
▪

väčšia mediálna podpora IVP (interná/externá),

▪

lepšia otvorenosť IVP voči verejnosti (publikovanie jednoduchých a krátkych informácií,
užitočných pre širšiu verejnosť); priebežné stanoviská/reakcie na aktuálne témy (blogy,
komentáre), tlačové správy; live streamy k analýzam, podcasty a rozšírenie pôsobnosti na
instagram, twitter, linkedin,

▪

účasť IVP na „Dňoch študentov VŠ“.

Pani Baranovičová, ako riaditeľka IVP, v Aliancii sektorových rád zastupuje MŠVVaŠ SR. Ide o veľmi
dôležitú spoluprácu keďže IVP vykonáva analyticko-strategické a implementačné úlohy a jeho
poslaním je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky. IVP
participuje na riešení aktuálnych potrieb rezortu, ako aj na vytváraní dlhodobých plánov a stratégií.
Z hľadiska budúcej aplikácie akčných plánov sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov bude IVP
dôležitým strategickým partnerom sektorových rád.
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1.1.3.1 Veda, výskum a inovácie v slovenskom kontexte – programové obdobie 2021 –
2027: Horizont Európa (CVTI SR), Partnerská dohoda, Seal of Excellence
Deviaty rámcový program: Horizont Európa
Výskum a inovácie poskytujú nové poznatky a inovatívne riešenia na prekonanie spoločenských,
ekologických a hospodárskych výziev. Program Horizont Európa pomáha výskumným pracovníkom a
špičkovým inovátorom rozvíjať a presadzovať ich nápady. Podporuje špičkovú vedu tým, že spája
najlepšie talenty a vybaví ich najlepšou infraštruktúrou. Okrem toho podporuje prelomové inovácie a
pomáha vytvárať nové služby a trhy.
Deviaty rámcový program s názvom Horizont Európa 2021 – 2027 nadväzuje na Horizont 2020,
doteraz najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií
v EÚ.
Návrh tohto rámcového programu predstavila Európska komisia dňa 7. júna 2018 a dňa 19. marca
2019 dosiahli Rada EÚ a Európsky parlament dohodu o programe. Rozpočet programu bol stanovený
na 95,5 mld. EUR. V tomto rozpočte sú zahrnuté aj 5,4 mld. EUR z NextGenerationEU na podporu
obnovy a zvýšenie odolnosti EÚ v budúcnosti, ako aj ďalšie zdroje (v porovnaní s Viacročným
finančným rámcom - VFR v júli 2020) vo výške 4,6 mld. EUR. Program Horizont Európa sa bude
realizovať aj prostredníctvom Európskeho obranného fondu (European Defence Fund) a doplní ho
program Euratomu pre výskum a odbornú prípravu (Euratom Research and Training Programme).
Program má tri piliere. Prvý pilier Excelentná veda má zvýšiť vedeckú konkurencieschopnosť EÚ.
Prostredníctvom Európskej rady pre výskum má pilier podporiť projekty hraničného výskumu, ktoré
definujú a riadia špičkoví výskumní pracovníci a prostredníctvom Akcií Marie Curie-Sklodowskej má
financovať štipendiá pre skúsených výskumných pracovníkov, siete doktorandskej odbornej prípravy
a výmeny výskumných pracovníkov, ako aj podporiť projekty v oblasti výskumných infraštruktúr.
Druhý pilier Globálne výzvy a Európska priemyselná konkurencieschopnosť má prostredníctvom
šiestich klastrov podporiť výskum súvisiaci so spoločenskými výzvami a posilniť technologické a
priemyselné kapacity. Patria sem tiež misie EÚ ako aj aktivity Spoločného výskumného centra (Joint
Research Centre – JRC), ktoré tvorcom politík EÚ a členských štátov poskytuje nezávislé vedecké
dôkazy a technickú podporu.
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Druhý pilier obsahuje šesť klastrov:
▪

Zdravie;

▪

Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť;

▪

Civilná bezpečnosť pre spoločnosť;

▪

Digitalizácia, priemysel a vesmír;

▪

Klíma, energetika a mobilita;

▪

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Partnerstvá v rámci tohto piliera sú podobné ako v programe H2020, môžu zahŕňať širokú škálu
aktivít od financovania výskumných a inovačných projektov, aktivít zameraných na regulačné otázky,
podporu uvedenia inovácií na trh až po spoluprácu s užívateľmi na vytváranie synergií s národnými a
regionálnymi programami. Potrebný je dlhodobý záväzok zúčastnených partnerov, flexibilita pri
implementácii partnerstva, súlad, koordinácia a komplementarita s ďalšími komunitárnymi,
národnými a regionálnymi iniciatívami alebo partnerstvami a misiami. Nové rozdelenie má priniesť
zníženie počtu partnerstiev na 49 zo súčasného počtu približne 120. Majú však mať širší súbor
aktérov s väčším dosahom, lepšou viditeľnosťou a zvýšenou transparentnosťou. Prispejú tiež k väčšej
otvorenosti európskych ekosystémov vedy, výskumu a inovácií.
Partnerstvá môžu mať tri formy:
▪

Spoločne programované (Co-programmed) – fungujú na základe spoločného memoranda o
porozumení alebo na základe zmluvného vzťahu schváleného medzi EÚ, členskými krajinami
EÚ/asociovanými krajinami a/alebo súkromnými subjektmi. Memorandum špecifikuje ciele
partnerstva, finančné alebo nefinančné záväzky jednotlivých partnerov, kľúčové indikátory
výkonnosti a dopadu a očakávané výstupy. Svojou povahou tento typ partnerstva zodpovedá
súčasným zmluvným partnerstvám verejného a súkromného sektora (cPPP). Partneri v tejto
forme partnerstva vykonávajú úlohy pomerne nezávisle.

▪

Spoločne financované (Co-funded) – založené na grantovej dohode medzi EK a konzorciom
partnerov v nadväznosti na vyhodnotenie otvorenej výzvy, na základe ktorej bude podaný
návrh na spoločne financovaný program (po vzore súčasných ERA-NET, EJP Cofund a FET
Flagships). Program musí špecifikovať ciele, indikátory, výstupy, finančné a/alebo iné záväzky
partnerov a plán aktivít. Partneri sa zaväzujú k peňažným alebo nepeňažným príspevkom.
Typickými partnermi v konzorciu budú zástupcovia riadiacich orgánov a poskytovateľov
finančných prostriedkov určených na výskum a inovácie. Partnermi môžu byť aj nadácie a
možné bude zapojenie partnerov z tretích krajín. Aktivity môžu zahŕňať výskum, inovácie,
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networking, pilotné akcie, školenia a pod. Grantová dohoda s EK bude uzatvorená na 5 – 7
rokov a miera kofinancovania zo strany EK bude 30% (v oprávnených prípadoch môže byť aj
vyššia).
▪

Inštitucionalizované (Institutionalised) – vykonávajú sa na základe článkov č. 185 alebo 187
Zmluvy o fungovaní EÚ.

Výskumné a inovačné programy sa budú realizovať niekoľkými

členskými krajinami formou spoločných podnikov alebo znalostných a inovačných
spoločenstiev (Knowledge innovation communities – KIC). Partnerstvo je podmienené účasťou
min. 40 % členských štátov EÚ a ich príspevok musí tvoriť min. 50 % z celkového rozpočtu
partnerstva. Členské štáty môžu prispievať finančne alebo nefinančne, napr. inštitucionálnym
financovaním verejnej výskumnej inštitúcie, ktorá v rámci partnerstva realizuje výskum.
Verejno-verejné partnerstvá vo výskume a inováciách predstavujú sieť verejných organizácií
(ministerstvá, finančné agentúry, manažéri programov) zo zainteresovaných krajín v rámci EÚ
aj mimo nej, ktoré spájajú úsilie smerujúce k podpore výskumných činností v rámci dohodnutej
vízie alebo programu. Na podobnom princípe fungujú aj partnerstvá, v ktorých ide o spojenie
súkromného a verejného sektora a vytvorenie tzv. spoločných technologických iniciatív (JTIs),
resp. spoločných podnikov. Medzi členov spoločného podniku patrí EK, neziskové združenie
vedené priemyslom a členské/pridružené štáty. Malé a stredné podniky, výskumné organizácie
vrátane univerzít a členovia spoločností sú vítaní, aby sa pripojili k priemyselným združeniam.
JTIs organizujú vlastný výskumný program a prideľujú finančné prostriedky na projekty na
základe otvorených výziev.
Misie majú podporovať rozvoj inovatívnych riešení, vedúcich k dosahovaniu vopred stanovených
cieľov. Základnou charakteristikou misií je koordinovaný postup a vytvorenie kritického množstva
zdrojov a kapacít do riešenia piatich uvedených oblastí. Konkrétne misie budú vyhlasované formou
špeciálnych výziev v pilieri 2 – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť priemyslu. 45
44F

Cieľom tretieho piliera Inovačná Európa je urobiť z Európy prostredníctvom Európskej rady pre
inovácie lídra v inováciách vytvárajúcich trh. Prostredníctvom Európskeho inovačného a
technologického inštitútu (EIT), ktorý podporuje integráciu vedomostného trojuholníka vzdelávanie –
výskum – inovácie má tiež pomôcť rozvíjať európske inovačné prostredie.
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EK zároveň rozširuje opatrenia určené členským krajinám EÚ so slabšími výskumno-inovačnými
výsledkami, medzi ktoré patrí aj Slovensko. Tieto opatrenia patria pod horizontálnu časť programu,
ktorá nesie názov Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (Widening
Participation and Strengthening the European Research Area).
Ciele deviateho rámcového programu sú:
▪

posilniť európsky výskumný priestor (ERA – European Research Area) a vedeckú
a technologickú základňu EÚ,

▪

podporiť európsku inovačnú kapacitu, konkurencieschopnosť a pracovné príležitosti,

▪

plniť priority občanov a posilniť európsky socio-ekonomický model a hodnoty,

s dôrazom na vytváranie vplyvu alebo Zelenej dohody pre Európu, prechod na digitálne technológie
a zotavenie sa z krízy spôsobenej koronavírusom. 46
45F

Nový program Horizont Európa, ktorého cieľom je udržať EÚ v čele svetového výskumu a inovácií má
v programovom období 2021 – 2027:
▪

maximalizovať vplyv a plniť strategické priority EÚ ako je obnova, ekologická a digitálna
transformácia a riešiť globálne výzvy na zlepšenie kvality nášho každodenného života,

▪

posilniť vedu a techniku EÚ navýšením investícií do vysokokvalifikovaných ľudí a špičkového
výskumu,

▪

podporiť priemyselnú konkurencieschopnosť EÚ a jej inovačnú výkonnosť, najmä podporou
inovácií vytvárajúcich trh, prostredníctvom Európskej rady pre inováciu a Európskeho
inovačného a technologického inštitútu,

▪

zlepšiť prístup výskumných pracovníkov v celej Európe k excelentnosti s cieľom podporiť účasť
a spoluprácu, ako aj podporiť rodovú rovnováhu.

Program obsahuje niekoľko noviniek:
▪

Podpora prelomových inovácií – Európska inovačná rada (European Innovation Council) má
previesť najsľubnejšie nápady z laboratórií do reálneho sveta a podporiť najinovatívnejšie malé
a stredné podniky, vrátane startupov, aby mohli zveľaďovať vlastné nápady.
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▪

Cielené riešenia spoločenských výziev spolu s občanmi – misie EÚ. Ambiciózne, odvážne
riešenia problémov, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život, od boja proti rakovine až po
adaptáciu na klimatické zmeny, život v ekologickejších mestách, zdravšej pôdy pre potraviny,
prírodu, ľudí a klímu a ochranu našich vôd a oceánov.

▪

Racionalizácia prostredia financovania – zjednodušený prístup k európskym partnerstvám.
Zjednodušený počet partnerstiev s účasťou širokého spektra partnerov z verejného a
súkromného sektora.

▪

Posilnená medzinárodná spolupráca rozšírená možnosť pridružiť aj krajiny mimo EÚ (tretie
krajiny) – kapacity vo vede, technike a inováciách.

▪

Posilniť otvorenosť – politika otvorenej vedy. Povinnosť otvoreného prístupu k publikáciám,
zabezpečenie otvoreného prístupu k výskumným údajom. Podľa potreby sa využíva európsky
cloud pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud).

▪

Podpora účasti a vyrovnávanie rozdielov v oblasti výskumu a inovácií v Európe – lepšia účasť
vo výskume a šírenie excelentnosti. Široké spektrum opatrení na podporu krajín so slabšími
výsledkami v oblasti výskumu a inovácií, na vybudovanie centier excelentnosti, zlepšenie ich
kapacity a uľahčenie spolupráce.

▪

Zvýšenie vplyvu výskumu a vývoja – synergie s inými programami a politikami EÚ. Súbor
praktických riešení na realizáciu programu Horizont Európa v súlade s príslušnými programami
a politikami v oblasti výskumu a vývoja, napríklad InvestEU, Erasmus+, politika súdržnosti EÚ,
digitálna Európa, EŠIF, Nástroj na prepájanie Európy a Nástroj na obnovu a odolnosť, na
podporu rýchlejšieho šírenia informácií na vnútroštátnej a regionálnej úrovni a využitie
výsledkov výskumu a inovácií.

▪

Zníženie administratívnej záťaže – jednoduchšie pravidlá. Zvýšenie právnej istoty a zníženie
administratívnej záťaže príjemcov a správcov programov. 47
46F

Dňa 15. marca 2021 prijala Európska komisia prvý strategický plán 48 pre zelenú, zdravú, digitálnu
47F

a inkluzívnu Európu, ktorý stanovuje priority strategického smerovania cielených investícií do
výskumu a inovácií na obdobie 2021 – 2024:
▪

podpora otvorenej strategickej autonómie prostredníctvom vedúceho postavenia pri vývoji
kľúčových digitálnych, podporných a vznikajúcich technológií, odvetví a hodnotových reťazcov,

47
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▪

obnova ekosystémov a biodiverzity v Európe a udržateľné riadenie prírodných zdrojov,

▪

dosiahnutie stavu, v ktorom bude Európa prvým digitálnym, obehovým, klimaticky neutrálnym
hospodárstvom,

▪

vytvorenie odolnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej európskej spoločnosti.

Keďže medzinárodná spolupráca má zásadný význam pri riešení mnohých globálnych výziev, je
základom všetkých štyroch smerovaní. 49
48F

Strategický plán zabezpečuje, aby opatrenia v oblasti výskumu a inovácie prispievali k prioritám EÚ
vrátane klimaticky neutrálnej a zelenej Európy, Európy pripravenej na digitálny vek a hospodárstva,
ktoré pracuje v prospech ľudí.
Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek, v
súvislosti s prijatím strategického plánu uviedla: „Týmto strategickým smerovaním zabezpečíme, aby
investície do výskumu a inovácií mohli prispieť k procesu obnovy založenej na súbežnej zelenej a
digitálnej transformácii, odolnosti a otvorenej strategickej autonómii.“ 50
49F

Strategický plán zahŕňa aj európske spolufinancované a spoločne programované partnerstvá 51
50F

a misie EÚ, ktoré má program Horizont Európa podporovať. Partnerstvá budú zamerané na kritické
oblasti ako je energetika, doprava, klimatické zmeny, biodiverzita, zdravie, agrikultúra, životné
prostredie, potraviny a prierezové partnerstvá a budú dopĺňať desať inštitucionalizovaných
európskych partnerstiev, ktoré Komisia navrhla vo februári 2021 (Ide o partnerstvá v oblasti
výskumu a inovácií medzi EÚ, členskými štátmi EÚ a/alebo priemyslom.). Misie EÚ stanovujú
ambiciózne ciele a sú reakciou na globálne výzvy, ktoré zasahujú do nášho každodenného života, ako
je boj proti rakovine, prispôsobenie sa klimatickým zmenám, vrátane spoločenských zmien, ochrana
vôd a oceánov, klimaticky neutrálne a inteligentné mestá (smart cities), zdravšia pôda a potraviny.
Misie EÚ budú využívať množstvo nástrojov naprieč rôznymi disciplínami a oblasťami
a prostredníctvom výskumných projektov, politických opatrení či legislatívnych iniciatív riešiť
komplexné otázky.
49
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Priority, ktoré sú stanovené v strategickom pláne programu Horizont Európa sa budú vykonávať
prostredníctvom pracovného programu Horizont Európa. Ten stanovuje možnosti financovania
činností v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom tematických výziev na predkladanie návrhov.
Prvé výzvy na predkladanie návrhov boli vyhlásené na jar (od februára) 2021 a budú predstavené
počas podujatia Dni európskeho výskumu a inovácií (23. a 24. júna 2021).
V období rokov 2021 – 2027 bude možné získať prostriedky na výskum, vývoj a inovácie aj z iných
programov ako je Horizont Európa:
▪

InvestEU – program EÚ, ktorý by mal mobilizovať verejné a súkromné financovanie vo forme
pôžičiek, záruk, vlastného kapitálu alebo iných trhových nástrojov na strategické investície do
podpory výskumu a vývoja prostredníctvom osobitného “investičného okna”. Rozpočet je vo
výške cca 15,3 mld. EUR, pričom program očakáva mobilizáciu dodatočných investícií vo výške
viac ako 650 mld. EUR.

▪

Kohézna politika EÚ prispeje k výskumu a vývoju prostredníctvom zvýšeného dôrazu na
inovácie a stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3) a prostredníctvom ocenenia “Seal of
Excellence”.

▪

Európsky obranný fond s rozpočtom vo výške cca 8 mld. EUR poskytne granty financované EÚ
na projekty spolupráce, ktoré riešia nové a budúce hrozby obrany a bezpečnosti a preklenú
technologické medzery.

▪

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER), ktorý bude disponovať cca 6
mld. EUR.

▪

Program Euratom s rozpočtom cca 2,4 mld. EUR financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti
bezpečnosti výroby jadrovej energie.

▪

Program Digitálna Európa (Digital Europe) s rozpočtom cca 8,2 mld. EUR má za cieľ priniesť
výhody digitálnej transformácie všetkým európskym občanom a podnikom. Program zvýši
investície do vysoko výkonných počítačov a dát, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti
a pokročilých digitálnych zručností na úrovni cca 6 mld. EUR. Podporí aj rozsiahle zavádzanie
digitálnych technológií v rámci hospodárskych odvetví a podporí digitálnu transformáciu
verejných služieb a podnikov.

Národnú kanceláriu programu a 12 národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, ako
aj Styčnú kanceláriu SR pre výskum a vývoj v Bruseli zastrešuje na Slovensku Centrum vedeckotechnických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) – inštitúcia priamo riadená MŠVVaŠ SR, ktorá
je tiež národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a zároveň aj
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vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. CVTI SR tiež koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku
interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj,
inovácie a vzdelávanie.
Národná kancelária programu aktívne pomáha vedcom a inštitúciám zlepšiť účasť Slovenska
v programe Horizont Európa. Pre verejnosť realizuje sériu informačných podujatí, v rámci ktorých
postupne predstavuje výskumno-inovačné príležitosti v klastroch druhého piliera rámcového
programu. Druhý pilier s názvom „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“
podporuje výskum týkajúci sa veľkých spoločenských výziev a má posilniť technologické a
priemyselné kapacity. Informačné podujatia, ktoré pripravilo CVTI v období marec – máj 2021:
▪

15.03.2021│Klaster 2 – Webinár pre oblasť: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

▪

16.03.2021│Európska rada pre výskum (ERC) – Európska rada pre výskum

▪

23.03.2021│Európska rada pre inovácie (EIC) – Informačný deň Európskej rady pre inovácie

▪

22.04.2021│Webinár pre oblasť Priemysel: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont
Európa

▪

28.04.2021│Workshop s téme Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

▪

29.04.2021│Informačný deň pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

▪

29.04.2021│Klaster 1 – Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na
roky 2021 – 2022

▪

03.05.2021│Klaster 3 – Informačný deň k Civilnej bezpečnosti pre spoločnosť

▪

04.05.2021│Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a
životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2022

▪

13.05.2021│Webinár pre oblasť Digitalizácia: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont
Európa

▪

26.05.2021│Webinár k finančným pravidlám programu Horizont Európa

Rámcový program Horizont 2020, predchodca programu Horizont Európa, bol pre vedcov a
inovátorov vynikajúcou príležitosťou povýšiť vlastný výskum na medzinárodnú úroveň, získať prestíž
a aj potrebné financie. Nie je však žiadnym tajomstvom, že Slovenská republika v čerpaní
prostriedkov z programu Horizont 2020 zaostáva, dokonca aj v porovnaní za svojimi najbližšími
susedmi, ktorí sa tiež radia medzi tzv. nové členské krajiny EÚ, resp. skrátene EÚ-13. Špecifickým
prípadom sú projekty financované z prestížnych grantov Európskej rady pre výskum (ERC), ktoré sa za
celé obdobie od roku 2014 na Slovensku vyskytli len 2.
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Za doterajšie trvanie programu Horizont 2020 bolo so slovenskými subjektami podpísaných 492
zmlúv (1,55 % z celkového počtu projektov). 52 Najviac bol v projektoch zastúpený Bratislavský kraj a
51F

najmenej Trenčiansky kraj, pričom ale Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala z
programu v rámci Slovenska najviac financií (12,69 mil. EUR). Zo 4 300 prihlášok podaných
slovenskými subjektami (0,49 % zo všetkých prijatých prihlášok v rámci programu), 3 444 z nich
splnilo kritériá (1,34 % z celkového počtu podaných prihlášok) a 13,62 % prihlášok zo Slovenska bolo
úspešných (v rámci EÚ je to 12,05 %). Spomedzi krajín V4 Slovensko čerpalo z tohto programu
výrazne najmenej. Porovnateľné čísla ako Slovenská republika má Srbsko – nečlenský štát Európskej
únie.
Partnerská dohoda
Začiatkom mája 2021 predstavila vicepremiérka Veronika Remišová návrh Partnerskej dohody,
podľa ktorej bude Slovensko v rokoch 2021 – 2027 čerpať z eurofondov 12,8 miliárd EUR. V novom
programovom období má mať jednu z priorít rozvoj regiónov. Veľkou šancou pre Slovensko majú
byť investície do vedy, vzdelania a životného prostredia. Gestorom Európskych štrukturálnych
a investičných fondov bude v novom programovom období MIRRI SR.
„Partnerská dohoda je strategický plán, podľa ktorého bude Slovensko investovať eurofondy
v nasledujúcom období. Príprave jej textu sme venovali veľkú pozornosť, priority sme konzultovali
s jednotlivými ministerstvami, samosprávami, akademickou obcou, desiatkami mimovládnych
a neziskových organizácií. Dokonca sme k nej zorganizovali historicky prvú Národnú konzultáciu.
Návrh Partnerskej dohody je výsledkom mesiacov náročných rokovaní a stoviek stretnutí. Určili sme
prioritné oblasti, do ktorých Slovensko potrebuje investovať, aby držalo krok s najvyspelejšími
krajinami, aby ľudia u nás mali európsku kvalitu života a žili v zdravom prostredí,“ povedala
vicepremiérka Remišová po rokovaní Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorá sa
skladá z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov. 53 Predstavitelia
52F

samospráv zo ZMOS, ÚMS a SK8, ako aj ostatní partneri, vrátane Klubu 500, ocenili kvalitnú prípravu
dokumentu zo strany MIRRI SR a vyjadrili mu podporu. V novom programovom období sa má posilniť
decentralizovaný prístup.
52
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„Podporu regiónov chceme v mnohom uchopiť inak ako to bolo doteraz. Zameriame sa na ich
inovačný potenciál, ktorý môže priamo v území priniesť ľuďom lepšie platenú prácu a vyššiu kvalitu
života.“ …„Aktéri priamo v územiach budú mať pri rozdeľovaní eurofondov silnejší hlas ako doteraz
vďaka Integrovaným územným stratégiám, v ktorých si určia svoje priority. Ľudia v regiónoch vedia
najlepšie, kde sú ich problémy a do ktorých oblastí potrebujú nasmerovať eurofondy,“ uviedla
ministerka. 54
53F

Investičné priority Partnerskej dohody – päť cieľov:
▪

Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa) – veda a výskum, digitálna a dátová
ekonomika, inteligentné mestá a regióny, ultrarýchle pripojenie pre všetky domácnosti;

▪

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa) – energetická efektívnosť,
zníženie emisií skleníkových plynov, inteligentné energetické systémy, adaptácia na klimatické
zmeny, udržateľné hospodárenie s vodou, ochrana prírody a biodiverzity, mestská mobilita
vrátane cyklodopravy;

▪

Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa) – budovanie európskych koridorov
TEN-T, dobudovanie diaľnic D1 a D3, rýchlostné cesty, železničná a vodná infraštruktúra, cesty
I., II. a III triedy, regionálna železničná doprava;

▪

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa) – podpora zamestnanosti,
rodovo vyvážený trh práce, kvalita a účinnosť vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, školská
infraštruktúra, sociálne služby a zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť, sociálne inovácie;

▪

Kvalitný život v regiónoch (Európa bližšie k občanom) – kvalita verejných služieb, bezpečnosť,
pohybové a voľnočasové aktivity, ochrana a obnova kultúrneho dedičstva, udržateľný cestovný
ruch.

„Na to, aby sa Slovensko zaradilo medzi najvyspelejšie a prosperujúce krajiny, potrebuje dobudovať
cestné a železničné koridory, aby sme mali rýchle a bezproblémové spojenie s okolitými štátmi.“...
„Tiež sa potrebujeme vysporiadať s ekologickými záťažami, ktoré sme zdedili z minulosti, a na to treba
stovky miliónov eur. Iba v čistom životnom prostredí sa bude žiť ľuďom lepšie,“ uviedla ďalej
ministerka investícií.

54

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ministerka Remišová: Pri tvorbe plánu,
podľa ktorého sa budú rozdeľovať eurofondy, zohrávajú samosprávy kľúčovú ulohu. Tlačová správa,
29.4.2021 [online]. Dostupné na internete: Ministerka Remišová: Pri tvorbe plánu, podľa ktorého sa budú
rozdeľovať eurofondy, zohrávajú samosprávy kľúčovú úlohu | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (gov.sk)
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Medzi kľúčové priority Partnerskej dohody rozhodne patrí oblasť vedy a výskumu. „Slovensko má
obrovský potenciál pre vedu a výskum, a preto navrhujeme významne podporiť inovácie hodné 21.
storočia. Potrebujeme investovať do budúcnosti našich detí a kvalitné vzdelanie je v tomto smere
prvoradým kľúčom úspechu. Doba sa mení a s ňou aj pracovný trh a my musíme byť na to pripravení.
V dohľadnej budúcnosti mnohé profesie zaniknú, ľudia si už nevystačia po celý život s jedinou
kvalifikáciou a preto eurofondy nasmerujeme aj na celoživotné vzdelávanie,“ vysvetlila Remišová.
Návrh Partnerskej dohody uvádza aj rozdelenie prostriedkov z jednotlivých fondov:
▪

Európsky fond regionálneho rozvoja: 7,3 miliardy eur;

▪

Európsky sociálny fond: 2,16 miliardy eur;

▪

Kohézny fond: 2,66 miliardy;

▪

Fond pre spravodlivú transformáciu: 459 miliónov eur;

▪

Programy Interreg: 223 miliónov eur;

▪

Európsky námorný, rybársky a akvakultúrny fond: 15 miliónov eur.

„Našou ambíciou je, aby Partnerská dohoda bola tým najlepším, reálnym a funkčným plánom pre
Slovensko. Priority sú jasné, vďaka nim dostaneme šancu posunúť našu krajinu a zaradiť sa medzi
inovačných lídrov Európy. Investície do vedy, výskumu, vzdelania, životného prostredia, ekologickej
dopravy a ďalších oblastí zabezpečia ľuďom prosperitu, lepšie platené pracovné miesta a kvalitnejší
život v zdravej krajine,“ dodala Remišová.
O návrhu priorít Partnerskej dohody začne Slovensko rokovať v Európskou komisiou po finalizácii
návrhu európskej legislatívy pre eurofondy 2021 – 2027 a jej následnom schválení Európskym
parlamentom. Obsah a zameranie Partnerskej dohody budú vyhodnotené po jej finalizácii.
Podpora slovenského výskumu v rámci OP Integrovaná infraštruktúra – Seal of Excellence
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra
dve výzvy vo výške takmer 26 miliónov EUR na podporu výskumno-vývojových projektov so
známkou excelentnosti za kvalitu – Seal of Excellence, projekty môžu získať finančnú podporu až do
výšky 2,5 milióna eur.
Známku excelentnosti má v súčasnosti 18 projektov zo Slovenska. Práve podpora inovatívnych
projektov prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska, keďže môžu priniesť zásadné
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inovácie, a to aj z globálneho hľadiska. „Projekty, ktoré obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii, si
zaslúžia podporu. Uviesť inovácie na trh nie je jednoduché a vyžaduje si to nielen odvahu, ale aj
financie," zdôraznil vicepremiér, ktorý verí, že „práve takéto projekty prispejú k vytváraniu
sofistikovaných pracovných miest a k rozvoju vedy, výskumu a inteligentného priemyslu na
Slovensku.“ 55
54F

Výzvy sú určené pre projekty, ktoré po 1.januári 2018 získali v rámci programu Horizont 2020 známku
excelentnosti za kvalitu – Seal of Excellence za ich technologickú inovatívnosť a zároveň neboli
finančne podporené z programu Horizont 2020, ktorý priamo riadi Európska komisia. Známka
excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými
odborníkmi, pričom tieto projekty sa považujú za excelentné a hodné financovania z verejných
zdrojov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
v rôznych odvetviach hospodárstva, pričom priamo prispievajú k dosahovaniu cieľov Zelenej dohody
a/alebo Digitálnej Európy. Známku Seal of Excellence doteraz získali slovenské firmy za projekty ako
napríklad: vývoj platformy na finančnú analýzu pre investorov, nabíjacie stanice pre
elektromobily, inovatívny systém plazmového vŕtania, inteligentné parkovanie, vysoko výkonný
procesorový čip, atď. Tieto projekty sú inšpiráciou pre sektorové rady na získavanie informácii
o inováciách na sektorovej úrovni.
O podporu sa môžu uchádzať fyzické alebo právnické osoby – mikro, malé a stredné podniky. Na
celoslovenskú výzvu (okrem Bratislavského kraja) ide z operačného programu Integrovaná
infraštruktúra 12,8 milióna eur. Vo výzve určenej len pre Bratislavský kraj (kde sídli viac ako polovica
všetkých vedecko-výskumných kapacít Slovenska) je celkovo z európskych zdrojov vyčlenených 13
miliónov eur. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.
(Všetky potrebné informácie sú dostupné na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk.).
„Slovensko potrebuje vlastné inovácie, ktoré našim firmám zabezpečia konkurencieschopnosť a budú
prínosom pre slovenskú ekonomiku. Preto budeme v podpore takýchto projektov pokračovať,“ dodala
vicepremiérka Remišová. 56
55F

55
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Ministerstvo hospodárstva SR. Projekty Seal of Excellence sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov.
Tlačová správa, 4.5.2021 [online]. Dostupné na internete: Projekty Seal of Excellence sa môžu uchádzať o
podporu z eurofondov | Tlačové správy | MHSR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na podporu excellentných inovačných
projektov pôjde 26 miliónov eur, výzvu schválila ministerka investícií Remišová. Tlačová správa, 29.4.2021
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1.2 Činnosť Aliancie sektorových rád
1.2.1 Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou
Od začiatku realizácie projektu evidujeme celkovo osem fáz v prípade posudzovania a schvaľovania
NŠZ Alianciou. V sledovanej jedenástej realizačnej etape sa členovia Aliancie zaoberali vytvorenými
a revidovanými NŠZ. Už dlhodobejšie sa ich aktivita zameriava okrem štandardného posúdenia
celého obsahu predkladaných NŠZ najmä na posudzovanie prenosu inovácií do NŠZ v súlade
s očakávanými novými odbornými vedomosťami a zručnosťami. Členovia Aliancie pri svojej činnosti
plnohodnotne využívajú Informačný systém NSP/SRI, kde sa prostredníctvom členov sektorových rád,
tajomníkov a metodikov rozširuje databáza inovácií ovplyvňujúcich ľudské zdroje v jednotlivých
sektoroch. Kľúčovým momentom procesu je priraďovanie inovácií k NŠZ, ich charakteristikám a tiež
k odborným vedomostiam a odborným zručnostiam. V IS NSP/SRI majú na vykonávanie týchto aktivít
členovia Aliancie vytvorený prístup a prehľadný nástroj na posudzovanie finálneho obsahu NŠZ.
Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ vyplýva z čl. 2 štatútu Aliancie, bod 1 písmeno i) posudzovanie
a schvaľovanie národných štandardov zamestnaní vytvorených alebo revidovaných sektorovými
radami. V súčasnom období ide o nosnú úlohu členov Aliancie, ktorá je náročná z hľadiska odborného
posúdenia, ako aj z hľadiska času potrebného na tieto aktivity. V sledovanom období sa realizovalo
posudzovanie celkovo 259 NŠZ celkovo v troch etapách, a to nasledovne:
▪

IX. etapa od 16.3. 2021 do 31.3. 2021 – 66 NŠZ;

▪

X. etapa od 12.4. 2021 do 30. 4. 2021 – 65 NŠZ;

▪

XI. etapa od 6. 5. 2021 do 20.5.2021 – 64 NŠZ;

v čase finalizácie PS 10 od 4.6. 2021 do 18.6. 2021 prebieha schvaľovanie NŠZ v XII. etape – 64 NŠZ.
IX. etapa – 16.3. 2021
Dňa 16. marca 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 66 revidovaných a vytvorených
NŠZ

sektorovými

radami

v

období

marec

2021.

Na

tomto

linku: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSePpJ9EUf5VGrh
hoMp_rtQhUMk05UkM3N09TREc4Tk1OMUVUN0lDODdRVS4u sa nachádza dotazník na per rollam sc
hvaľovanie predkladaných štandardov. Obsah NŠZ je všetkým členom Aliancie k dispozícii v
[online]. Dostupné na internete: Na podporu excelentných inovačných projektov pôjde 26 miliónov eur,
výzvu schválila ministerka investícií Remišová | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR (gov.sk)
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informačnom systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako súbory pdf. pre
jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku: https://www.trexima.sk/wpcontent/uploads/2021/03/2021-03-16_schvalovanie_AR.zip. Termín na vyjadrenie stanoviska bol
stanovený na 31. marec 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo a rybolov
1.
Tréner koní
2.
Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
3.
Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle
4.
Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín
5.
Ťažiar
6.
Paleontológ
Sektorová rada pre potravinárstvo
7.
Liehovarník
8.
Pekár
9.
Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
10.
Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
11.
Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
12.
Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
13.
Grafik prípravy tlače
14.
Pracovník zhotovovania tlačovej formy
15.
Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
16.
Jadrový chemik
17.
Procesný technik v chemickej výrobe
18.
Teoretický a počítačový chemik
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály
19.
Dekoratér keramiky a porcelánu
20.
Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov
21.
Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
22.
Automechanik nákladných automobilov a autobusov
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23.
24.
25.

Automechanik osobných motorových vozidiel
Rezač kovov
Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
26.
Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
27.
Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
28.
Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike
29.
Energetický audítor
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
30.
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií)
31.
Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu
32.
Špecialista vodohospodár v priemysle
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
33.
Stavebný špecialista riadenia kvality
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
34.
Kuchár (okrem šéfkuchára)
35.
Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
36.
Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby
37.
Pracovník cestnej patroly
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
38.
Špecialista bezdrôtových sietí
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
39.
Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve
40.
Realitný maklér
41.
Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve
Sektorová rada pre verejné služby a správa
42.
Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
43.
Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo
44.
Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia
45.
Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
46.
Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
47.
Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ
48.
Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ
49.
Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ
50.
Špecialista kontroly verejného obstarávania
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51.
52.
53.
54.

Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
Špecialista v oblasti technickej normalizácie
Špecialista v oblasti tvorby legislatívy
Špecialista v oblasti výberu poistného

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
55.
Daňový špecialista
56.
Náborový konzultant
57.
Sekretárka
58.
Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
59.
Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
60.
Anestéziológ a intenzivista
61.
Pediatrický endokrinológ
62.
Pediatrický gastroenterológ
63.
Pediatrický reumatológ
64.
Nutričný terapeut špecialista v liečebnej výžive
65.
Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky laborant
66.
Riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár
Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 19 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa
očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v IX. etape
posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené
pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa
uvádzajú v Prílohe č. 2 tejto správy.
X. etapa – 12. 4. 2021
Dňa 12. apríla 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 65 revidovaných a vytvorených
NŠZ

sektorovými radami v

období

marec

2021.

Na

tomto

linku:

https://forms.office.com/r/m9daj08HuK sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie
predkladaných štandardov. Obsah NŠZ je všetkým členom Aliancie k dispozícii v informačnom
systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako súbory pdf. pre jednoduchšiu cestu k ich
obsahu.

Tie

sú

dostupné

na

tomto

linku: https://www.trexima.sk/wp-

content/uploads/2021/04/2021-04-19_schvalovanie_X.zip. Termín na vyjadrenie stanoviska bol
stanovený na 30. apríl 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ:
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Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
1.
Chovateľ a cvičiteľ psov
2.
Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov
3.
Záhradník – pestovateľ okrasných rastlín a drevín
4.
Agromechatronik
5.
Zoológ
Sektorová rada pre potravinárstvo
6.
Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe
7.
Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov
Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože
8.
Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
9.
Majster (supervízor) v lesníctve
10.
Technik pre pestovateľskú činnosť v lesníctve
Sektorová rada Celulózo - papierenský a polygrafický priemysel
11.
Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
12.
Jadrár
13.
Operátor redukovne vo valcovniach
14.
Zlievač, formovač
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
15.
Majster (supervízor) vo vodárenstve
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
16.
Autorizovaný geodet a kartograf
17.
Dláždič
18.
Asistent stavbyvedúceho
19.
Izolatér
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
20.
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
21.
Someliér
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
22.
Doručovateľ zásielok, poštár
23.
Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
24.
Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
25.
Triedič zásielok
26.
Vodič taxislužby
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Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
27.
Reportér
28.
Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru
29.
Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho
dedičstva výtvarného charakteru)
30.
Výtvarný (umelecký)redaktor
31.
Umelecký čalúnnik, dekoratér
Sektorová rada pre Vzdelávanie, výchovu a šport
32.
Poradca pre zdravý životný štýl
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
33.
Odborný pracovník pre správu a vymáhanie pohľadávok
34.
Fakturant
35.
Finančný kontrolór
36.
Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
37.
Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
38.
Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
39.
Stenotypistka, zapisovateľka
40.
Asistent daňového poradcu
41.
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného plánovania a kontrolingu
42.
Špecialista podnikový ekonóm
43.
Administratívny pracovník vo výrobe
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
44.
Gastroenterológ
45.
Lekár samosprávneho kraja
46.
Pediatrický oftalmológ
47.
Všeobecný lekár pre dospelých
48.
Animoterapeut
49.
Opatrovateľ detí v domácnosti a v teréne
50.
Opatrovateľ detí v zariadeniach
51.
Riadiaci pracovník (manažér) v zariadeniach starostlivosti o deti
52.
Riadiaci zdravotnícky pracovník – laboratórny diagnostik
53.
Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Sektorová rada Remeslá a osobné služby
54.
Detektív špecialista
55.
Kozmetik
56.
Operátor pultu centrálnej ochrany
57.
Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)
58.
Pracovník fyzickej ochrany osôb (ochranca)
59.
Pracovník zásahovej skupiny pultu centrálnej ochrany
60.
Revízny technik komínov
61.
Riadiaci pracovník v oblasti strážnych a detektívnych služieb
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62.
63.
64.
65.

Vrátnik
Zlatník, klenotník
Barber
Pracovník obsluhy čistiaceho stroja

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 17 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa
očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v X. etape posudzovania
a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky,
ktoré boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú
v Prílohe č. 3 tejto správy.
XI. etapa od 6. 5. 2021
Dňa 6. mája 2021 bolo Aliancii zaslaných a posúdenie a schválenie 64 revidovaných a vytvorených
NŠZ

sektorovými

radami

v

období

marec

2021.

Na

tomto

linku:

https://forms.office.com/r/dCj2HGCH72
sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných štandardov. Obsah NŠZ je všetkým
členom Aliancie k dispozícii v informačnom systéme SRI, ale jednotlivé NŠZ boli členom zaslané aj ako
súbory pdf. pre jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05_schvalovanie_XI.zip
Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 20. máj 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
1.
Pomocný pracovník v akvakultúre
2.
Realizátor záhradných a krajinných úprav
3.
Traktorista (poľnohospodárstvo)
4.
Technik pre precízne poľnohospodárstvo
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
5.
Banský elektromechanik
6.
Banský zámočník
7.
Geofyzik
Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože
8.
Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
9.
Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
Sektorová rada Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
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10.
11.

Operátor zariadenia na výrobu celulózy
Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
12.
Práškový metalurg
13.
Zlievarenský modelár
Sektorová rada pre elektrotechniku
14.
Elektrotechnik automatizovanej výroby
15.
Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
16.
Špecialista robotiky
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
17.
Revízny technik elektrických zariadení Revízny technik elektrických zariadení
18.
Revízny technik plynových zariadení
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
19.
Špecialista ochrany prírody
20.
Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe
21.
Technik prevádzky kanalizácií a ČOV
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
22.
Stavebný špecialista technológ
23.
Požiarny audítor
24.
Zatepľovač
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
25.
Pomocný pracovník pri príprave rýchleho občerstvenia
26.
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
27.
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ)
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
28.
Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
29.
Operátor vysokozdvižného vozíka
30.
Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
31.
Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov
a mikropodnikateľov
32.
Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných
klientov
33.
Pracovník pri priehradke v bankovníctve
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
34.
Dokumentarista, informačný špecialista
35.
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérií
36.
Koncertný majster
37.
Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
38.
Zriadenec orchestra
39.
Bábkoherec
40.
Tvorca bábok
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41.
42.

Umelecký rekvizitár, zbrojár
Vedecký pracovník v astronómií

Sektorová rada pre Vzdelávanie, výchovu a šport
43.
Školník
44.
Tréner športovej školy a tréner športovej triedy
45.
Animátor voľného času
46.
Kouč
Sektorová rada pre verejné služby a správu
47.
Špecialista v oblasti stratégie sociálneho poistenia
48.
Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ
49.
Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie
50.
Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
51.
Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
52.
Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
53.
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
54.
Odborný administratívny asistent
55.
Pracovník reprografie
56.
Pracovník správy registratúry
57.
Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
58.
Technik požiarnej ochrany
59.
Špecialista reportingu
60.
Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
61.
Hematológ a transfúziológ
62.
Pediater intenzívnej medicíny
63.
Sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti
64.
Riadiaci zdravotnícky pracovník - rádiologický technik
Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 18 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa
očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XI. etape
posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené
pripomienky,

ktoré

boli konzultované s autormi a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 4
tejto správy.
XII. etapa od 4. 6. 2021
Dňa 4. júna 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 64 revidovaných a vytvorených
NŠZ

sektorovými radami v období marec 2021.
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Na

tomto

linku:

https://forms.office.com/r/qE1xsjHw8y

sa

nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných štandardov. Obsah NŠZ je všetkým
členom Aliancie k dispozícii v informačnom systéme SRI, ale jednotivé NŠZ boli členom
zaslané aj ako súbory pdf. pre jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-03-schvalovanie_XII.zip.
Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 18. jún 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ:
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
1.
Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
2.
Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a
strojnej údržby)
Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože
3.
Krajčír (okrem umeleckého)
4.
Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
5.
Montážny pracovník vo výrobe obuvi
6.
Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
7.
Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe
8.
Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
9.
Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov
10.
Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
11.
Operátor lesných traktorov
12.
Pracovník v poľovníctve
13.
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
14.
Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
15.
Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku
Sektorová rada Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
16.
Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
17.
Odlievač kovov
18.
Ručný priemyselný kováč
Sektorová rada pre Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály
19.
Brusič skla
20.
Formár vo výrobe skla
21.
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
22.
Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
23.
Špecialista technológ v sklárskej výrobe
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24.

Dispečer vo výrobe stavebných materiálov

Sektorová rada pre Automobilový priemysel a strojárstvo
25.
Autoelektrikár
26.
Autotronik - diagnostický špecialista
27.
Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
28.
Strojný zámočník
29.
Špecialista plánovania výroby
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
30.
Revízny technik tlakových zariadení
31.
Revízny technik zdvíhacích zariadení
32.
Špecialista energetik prípravy prevádzky
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
33.
Pracovník turistického informačného centra - front office
34.
Delegát cestovnej kancelárie
35.
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
36.
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby
37.
Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
Sektorová rada pre Vzdelávanie, výchovu a šport
38.
Pracovník s mládežou
39.
Učiteľ materskej školy
40.
Lektor jazyka
41.
Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
42.
Špecialista kvality vzdelávania
Sektorová rada pre verejné služby a správu
43.
Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
44.
Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov
45.
Vedúci diplomatickej misie
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment
46.
Administratívny pracovník správy a evidencie majetku
47.
Advokát
48.
Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania
49.
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
50.
Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva
51.
Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
52.
Špecialista v oblasti vnútorného auditu
53.
Konzultant pre personálny lízing
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Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby
54.
Detský psychiater
55.
Kardiológ
56.
Nefrológ
57.
Nutričný terapeut bez špecializácie
58.
Otorinolaryngológ
59.
Zdravotnícky laborant bez špecializácie
60.
Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
61.
Pediatrický ortopéd
62.
Psychoterapeut
63.
Technik pre zdravotnícke pomôcky
64.
Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
Vyhodnotenie schvaľovania XII. etapy bude realizované v PS 11.
Tabuľka č. 2

Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou v roku 2021

Prehľad počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp
2021
VI.
etapa

VII.
etapa

VIII.
etapa

IX.
etapa

X.
etapa

XI.
etapa

7.1.
2021

29.1.
2021

22.2.
2021

12.3.
2021

12.4.
2021

4.6.
2021

7

0

1

2

5

4

19

3
2

2
0

1
4

4
3

0
2

3
0

13
11

1

0

3

1

1

1

7

2

2

4

2

2

1

13

1

0

1

3

1

2

8

2

1

0

3

0

0

6

2

2

2

0

3

2

11

6

0

4

3

0

0

13

6

1

0

4

0

0

11

Sektorová rada pre elektrotechniku

1

1

1

0

0

3

6

Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu

0

6

0

4

0

2

12

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu
a cestovný ruch

1

2

0

3

1

3

10

3

3

3

1

4

3

17

1

2

6

3

2

3

17

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Sektorová rada pre informačné technológie
a telekomunikácie

5

3

5

1

5

3

22

0

1

0

1

0

0

2

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Sektorová rada pre potravinárstvo
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie
kože
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne
výrobky, nekovové materiály
Sektorová rada pre automobilový priemysel
a strojárstvo
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SPOLU

Prehľad počtu schválených NŠZ Alianciou podľa jednotlivých etáp
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel (do
mája 2021 – Sektorová rada pre kultúru
a vydavateľstvo)
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku,
manažment
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

SPOLU
Zdroj: TREXIMA Bratislava

0

0

0

3

0

3

6

5

6

0

0

5

9

25

0
6

0
5

4
0

0
13

1
0

4
6

9
30

2

3

4

5

11

8

33

3
0
59

7
0
47

7
0
50

7
0
66

10
12
65

4
0
64

38
12
351

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že už štandardne najaktívnejšou sektorovou radou v oblasti
predkladania návrhov na revíziu a tvorbu národných štandardov zamestnaní je Sektorová rada pre
zdravotníctvo a sociálne služby. Na druhú priečku sa v aktivite dostala Sektorová rada pre
administratívu, ekonomiku a manažment. Pomyselné tretie miesto získala Sektorová rada pre verejnú
správu a služby. V oblasti tvorby a realizácie NŠZ tieto tri sektorové rady tvoria najaktívnejšie
odborné tímy. Najmenej aktívnymi v tejto oblasti sú Sektorová rada pre informačné technológie
a telekomunikácie, Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo, Sektorová
rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a Sektorová rada pre celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel. Celkovo od roku 2020, kedy boli začaté práce na tvorbe a revízii NŠZ do 20.5.
2021 (ukončenie XI. etapy) schválila Aliancia 565 NŠZ. V tabuľke uvádza stav schvaľovania NŠZ za rok
2021 v termíne od 7.1. 2021 do 20.5.2021. Kompletná textová verzia všetkých NŠZ schválených
Alianciou v období marec – jún 2021 sa nachádza v Prílohe č. 5 tejto správy.
Všeobecné kľúčové kompetencie – 27.3. 2021
V rámci tvorby a revízie NŠZ sa používajú tzv. všeobecné kľúčové kompetencie (ďalej „VKK“), ktoré sa
každému NŠZ priraďujú automaticky podľa stanovenej kvalifikačnej úrovne. Tento kompetenčný
model vytvára Expertný tím na reformu kompetenčného modelu. V roku 2020 pred spustením tvorby
a revízie NŠZ vytvoril tento expertný tím prvú verziu VKK, ktorá bola implementovaná do IS NSP/SRI.
V priebehu prác súvisiacich s tvorbou a revíziou NŠZ zaznamenal Realizačný tím SRI od členov
sektorových rád a ich pracovných skupín námety na optimalizáciu popisu VKK. Námety sa týkali
najmä zjemnenia požiadaviek vo vzťahu k vyšším kvalifikačným úrovniam (najmä I., II. a III. stupeň VŠ)
a zníženie

požiadaviek najmä v oblastiach technickej

gramotnosti,

digitálnej

gramotnosti

a matematickej gramotnosti. Na základe týchto námetov pripravil Expertný tím na reformu
kompetenčného modelu nové znenie VKK. Keďže IS NSP/SRI umožňuje automatický prenos nových
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opisov VKK do už schválených NŠZ Alianciou bolo nevyhnutné členov o tomto procese informovať
a vyžiadať súhlas s inovovaným znením VKK a taktiež s automatickou aktualizáciou všetkých dovtedy
schválených 436 NŠZ. Dňa 27. marca 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 13 VKK
spracovaných v rámci Národného projektu SRI v období marec 2021. Posudzovanie a schvaľovanie
VKK sa realizovalo v zmysle čl. 2 štatútu aliancie, bod 1 písmeno l).
Dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných VKK je priložený na nižšie uvedenom linku:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSePpJ9EUf5VGrhhoMp
_rtQhUODQwNVVUNEFCVzU1Tk1HTFRCQUpKVlE1NS4u.
Obsah VKK je dostupný v Prílohe č. 6 a opis digitálnej gramotnosti je vzhľadom na súlad opisu
digitálnej gramotnosti na základe európskeho rámca DigComp 2.1. v samostatnom súbore v Prílohe č.
7. Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 31. marec 2021. Nižšie je uvedený
prehľad predkladaných Všeobecných kľúčových kompetencií:
1.

Digitálna gramotnosť;

2.

Ekonomická a finančná gramotnosť;

3.

Environmentálna gramotnosť;

4.

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk;

5.

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk;

6.

Matematická gramotnosť;

7.

Mediálna gramotnosť;

8.

Schopnosť učiť sa;

9.

Občianske kompetencie;

10.

Osobnostné a emocionálne kompetencie;

11.

Sociálne kompetencie;

12.

Technická gramotnosť;

13.

Zdravotná gramotnosť.

Do posúdenia a schvaľovania VKK sa zapojilo celkovo 18 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa
očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
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Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie vyplýva, že VKK boli
schválené.
Zmena názvu Sektorovej rady pre kultúru – hlasovanie Aliancie
V rámci XI. etapy schvaľovania NŠZ išla členom Aliancie požiadavka na schválenie zmeny v názve
Sektorovej rady pre kultúru a vydavateľstvo na „Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel“.
Požiadavka na zmenu názvu vychádza zo strategických dokumentov na národnej i európskej úrovni,
ktoré takto sektor definujú a príslušné odvetvia sú takto sledované a vyhodnocované v rámci
hospodárskych politík. Zmena názvu je tiež v súlade s aktuálne realizovanou zmenou Rady vlády SR
pre kultúru na Radu vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel a rovnakou definíciou sektora na
úrovni Ministerstva kultúry SR ako garanta činnosti sektorovej rady.
Dotazník

na

per

rollam

schvaľovanie

je

priložený

na

nižšie

uvedenom

linku:

https://forms.office.com/r/dCj2HGCH72
Do schvaľovania zmeny názvu sa zapojilo celkovo 18 členov z 29 členov. Zmena názvu bola 18.
členmi schválená.

1.3 Činnosť Riadiaceho výboru SRI
Riadiaci výbor SRI (ďalej len „RV SRI“) sa v sledovanom období, v zmysle schváleného harmonogramu
prác v roku 2021, zaoberal RV SRI posúdením, pripomienkovaním a schválením výstupov
Realizačného tímu SRI za desiatu realizačnú etapu. Ide o stálu úlohu členov RV SRI vyplývajúcu zo
schváleného štatútu. Doteraz (apríl 2019 – jún 2021) RV SRI posúdil, spripomienkoval a odsúhlasil
celkovo 10 správ, a to Úvodnú správu a Priebežnú správu č. 1 až č. 9.
V rámci vykazovaného obdobia išlo o práce, ktoré sa týkali najmä posúdenia výstupu za desiatu
realizačnú etapu, a to:
▪

16.3.2021

odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 9 na pripomienky členom RV

SRI, plánovaný termín v zmysle harmonogramu bol 17.3.2021, avšak vzhľadom na rozsah
správy bola snaha Realizačného tímu SRI vytvoriť členom RV SRI väčší časový priestor na
posúdenie obsahu,
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▪

19.3.2021

odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 9 členmi RV SRI,

▪

19.3.2021

zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 9, spracovanie prehľadu

pripomienkového konania, ktorý je vždy súčasťou finálnej verzie správy, zaslanie finálnej verzie
Priebežnej správy č. 9 členom RV SRI na per rollam schválenie, taktiež jej jednomyseľné
schválenie,
▪

22.10.2020

odovzdanie Priebežnej správy č. 9 MPSVR SR, ako objednávateľovi výstupu.

K priebežnej správe č. 9 bolo celkovo predložených 15 pripomienok a všetky boli Realizačným tímom
SRI akceptované a do správy zapracované. Pripomienky zaslali zástupcovia:
▪

MK SR,

▪

MDaV SR,

▪

MZ SR,

▪

ŠÚ SR.

V nasledovnej tabuľke je prehľad splnených úloh Riadiaceho výboru SRI (termíny označené zelenou
farbou) a plánovaných úloh v jednotlivých etapách realizácie projektu v ďalších obdobiach.
Tabuľka č. 3

Harmonogram úloh RV SRI do konca realizačného obdobia 2022
odovzdanie
Schvaľovanie výstupov NP SRI
odovzdanie
pripomienok
návrhu výstupu
schválenie
Typ výstupu
k návrhu
osobne na rokovaní
na pripomienky
výstupu
per
výstupu členmi
RV SRI
členom RV SRI
rollam
RV SRI*

Úvodná správa

17.05.2019

20.05.2019

20.05.2019

Priebežná správa č. 1

17.06.2019

19.06.2019

x

20.06.2019

Priebežná správa č. 2

17.07.2019

19.07.2019

x

22.07.2019

Priebežná správa č. 3

16.10.2019

18.10.2019

21.10.2019

Priebežná správa č. 4

18.01.2020

21.01.2020

x

22.01.2020

Priebežná správa č. 5

16.03.2020

18.03.2020

19.03.2020 (zrušené
rokovanie – COVID-19)

19.3.2020

Priebežná správa č. 6

16.06.2020

18.06.2020

Priebežná správa č. 7

16.10.2020

20.10.2020

21.10.2020 (zrušené
rokovanie – COVID-19)

21.06.2020

Priebežná správa č. 8

15.01.2021

20.01.2021

x

21.01.2021

Priebežná správa č. 9

17.03.2021

19.03.2021

x

22.03.2021

Priebežná správa č. 10

16.06.2021

18.06.2021

17.06.2021

Priebežná správa č. 11

17.09.2021

20.09.2021

x

21.06.2021

Priebežná správa č. 12

13.12.2021

15.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

Priebežná správa č. 13

marec 2022
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19.06.2020

Priebežná správa č. 15

odovzdanie
návrhu výstupu
jún 2022
na pripomienky
september
2022
členom RV
SRI

Priebežná správa č. 16

november 2022

Záverečná správa

december 2022

Typ výstupu
Priebežná správa č. 14

odovzdanie
pripomienok
k návrhu
výstupu členmi
RV SRI*

Schvaľovanie výstupov NP SRI

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Dňa 17. júna 2021 sa na základe rozhodnutia predsedníčky RV SRI uskutoční prezenčné rokovanie
členov RV SRI. Na rokovaní sa zúčastní štátny tajomník MPSVR SR p. Boris Ažaltovič, ktorý sa zaujíma
o priority a ciele projektu a zároveň napredovanie činnosti sektorových rád. Realizačný tím v tejto
súvislosti pripravil pozvánku a program rokovania, ktoré sa uvádzajú v Prílohe č. 8. Program
rokovania je stanovený nasledovne:
▪

Otvorenie rokovania;

▪

Kľúčové výsledky Národného projektu SRI (apríl 2019 – jún 2021);

▪

Prezentácia výsledkov jedenástej realizačnej etapy SRI (17. 03. 2021 – 17. 06. 2021);

▪

Diskusia;

▪

Závery z rokovania.

1.3.1 Príprava absolventov pre Industry 4.0 v súlade s inováciami – závery z diskusného
fóra Industry 4UM
V minulom realizačnom období sa zástupcovia Realizačného tímu a vybraných sektorových rád
zúčastnili platformy Industry 4UM, ktorá vznikla za účelom skvalitnenia prípravy podnikov na
digitálnu transformáciu. Platforma vznikla ako iniciatíva zástupcov priemyslu pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR. Dňa 11. februára 2021 sa realizovalo diskusné fórum na tému: Akých
absolventov vysokých škôl potrebuje digitálne transformujúci sa podnik? Zúčastnili sa ho
zástupcovia zamestnávateľov a vysokých škôl, ktorí hľadali možnosti spolupráce v oblasti adekvátnej
prípravy absolventov vzhľadom na potreby Industry 4.0.
V sledovanom období spracoval Realizačný tím SRI v spolupráci so zástupcami platformy správu
z podujatia a materiál obsahujúci informácie o:
▪

východiskách a aktuálnej situácií na trhu práce,

▪

hľadaní príležitostí na spoluprácu:
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o

aktívna spolupráca,

o

mediálny obraz a komunikácia,

o

prepojenie VŠ s praxou,

o

kroky k riešeniam,

▪

akreditácii univerzít,

▪

sumáre záverov a odporúčaní.

Znenie správy sa uvádza v Prílohe č. 9.

1.4 Činnosť sektorových rád
1.4.1 Výsledky hodnotenia aktivity členov sektorových rád Realizačným tímom SRI
V termíne február – marec 2021 realizoval Realizačný tím SRI hodnotenie kvality v oblasti činnosti
sektorových rád. Hodnotenie sa zameriavalo na aktivitu a angažovanosť jednotlivých členov na plnení
úloh projektu z viacerých aspektov. Sektorovú radu hodnotil tajomník na základe dopredu
zadefinovaných kritérií v hodnotiacich hárkoch. Cieľom takéhoto postupu bolo zabezpečiť prehľad o
funkčnosti a efektívnosti členských základní jednotlivých sektorových rád, resp. prijať opatrenia na
ich optimalizáciu. V jednotlivých sektorových radách tajomníci hodnotili nasledovné aspekty, a to:
▪

účasť na rokovaniach,

▪

prínos členov pri plnení úloh sektorovej rady,

▪

odbornú a metodickú podporu Realizačnému tímu SRI,

▪

úroveň komunikácie a reakcie na mailovú korešpondenciu,

▪

riešenie zadaných úloh,

▪

úroveň kvality predložených výstupov,

▪

prehľad prezentačnej a publikačnej činnosti člena sektorovej rady,

▪

účasť v iných odborných tímoch SRI,

▪

účasť na tvorbe SSRĽZ,

▪

zaznamenanie strategických a koncepčných materiálov do IS NSP/SRI,

▪

pripomienkovanie koncepčných, strategických a analytických dokumentov,

▪

pripomienkovanie legislatívnych návrhov a dokumentov,

▪

činnosť v pracovnej skupine na identifikáciu inovácií a ich zaznamenávanie do IS SRI,

▪

spätnú väzbu k rankingu poskytovateľov vzdelávania,

▪

účasť na tvorbe a revízii NŠZ,

▪

počet garantovaných, revidovaných, pripomienkovaných, vytvorených NŠZ,
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▪

plnenie harmonogramu tvorby a revízie,

▪

priame využitie inovácií v NŠZ – charakteristike, OV, OZ,

▪

počet doplnených OV a OZ s príznakom "aktuálna"/"budúca" do IS NSP/SRI,

▪

úroveň participácie na pripomienkovaní NŠZ,

▪

úroveň koordinačnej činnosti a organizácie práce v sektorovej rade.

Tajomníci sektorových rád hodnotili jednotlivé položky bodovo na základe dopredu určených kritérií.
Finálne boli všetky body sčítané a boli bodovo vyhodnotení členovia sektorových rád od
najaktívnejších až po menej aktívnych členov.
Následne prebehol kvalitatívny rozhovor s tajomníkom o angažovanosti sa členov s nízkym bodových
vyhodnotením. Po zhodnotení výsledkov a konzultáciách s tajomníkom sa dospelo k záverom, či
členov v rámci danej sektorovej rady je potrebné informovať o zisteniach a nahradiť. Následne sa
zistenia komunikovali na úrovni garantov a predsedov sektorových rád, s ktorými sa prebrali
možnosti výmeny a náhrady menej aktívnych členov, resp. možnosti ich aktívnejšieho zapojenia.
Týmto členom bolo odporúčané viac sa angažovať do činnosti. Hodnotenie sa realizovalo len na
interné účely výsledky personalizovaného hodnotenia nebudú zverejnené.
Šesť sektorových rád – Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, Sektorová
rada pre chémiu a farmáciu, Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály, Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre vodu, odpad
a životné prostredie, Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment – majú nových
tajomníkov takže nebolo možné objektívne zhodnotiť kvalitu členov týchto sektorových rád.
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu – traja členovia mali bodové hodnotenie do 10
bodov. Členská základňa tejto sektorovej rady zostala rovnaká. Najvyšší počet bodov mál pán
Németh (49 b), p. Nárožný (43 b.) a Bauer (40 b.).
Sektorová rada pre potravinárstvo – má aktívnych všetkých členov a len v jednom prípade bolo
bodové hodnotenie 10 b. Najvyšší počet bodov mal p. Golian Jozef (31 b.) a p. Venhartová Jana (30
b.).
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože – má aktívnych všetkých členov, všetci
členovia mali nad 10 bodov. Najvyšší počet bodov mali p. Ing. Dušan Gajdúšek, (40 b.), p.
Marta Duháčková (39 b.).
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Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel – traja členovia mali bodové
hodnotenie do 10 bodov. V členskej základni sektorovej rady nenastala žiadna zmena. Najvyšší počet
bodov mali p. Viszlai Igor (34 b.), p. Zemaník Peter (27 b).
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel – šesť členov malo nižšie bodové
hodnotenie do 10 bodov. V jednom prípade bola odporúčaná výmena člena. Najvyšší počet bodov
mal p. Blubla Peter (35 b.), Hricov Aurel (32 b), Sámelová Eva (30b.).
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo – štyria členovia mali hodnotenie do 10
bodov. V jednom prípade bola odporúčaná výmena člena. Najviac bodov mali p. Gromoš Ľubomír (48
b.), p. Polča Milan (46 b.) a p. Villim Ján (42 b).
Sektorová rada pre elektrotechniku – sedem členov malo nižšie bodové ohodnotenie ako 10 b.
V jednom prípade bola odporúčaná výmena člena. Najvyššie bodové ohodnotenie mali p. Bc.
Radovan Hatina (28 b.), p. Ing. František Gilian (25,5 b), p. JUDr. Simona Prílesanová (22 b).
Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu – jedenásť členov malo nižšie bodové ohodnotenie ako
10 b. Štyrom členom bola odporúčaná výmena. Najvyššie bodové ohodnotenie mali
Pavol Korienek (40 b.), Ing. Radovan Illith, PhD. (32 b.), Mgr. Juraj Hudcovský (31b.).
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu – deväť členov malo menej ako 10 b.
Najlepšie hodnotenie mali Koporová Katarína (48 b.), Hodúrová Jana (46 b.), Hlinka Martin (42 b.).
Členská základňa ostala nezmenená.
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch – dvaja členovia mali pod 10 b.
Členská základná ostala nezmenená.
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby – traja členovia mali pod 10 bodov. Členská
základňa sa nemenila. Najvyššie hodnotenie – Tóthová Katarína (72 b.), Gnap Jozef (68 b.), Brinziková
Monika (51 b.), Lelovský Marián (57 b.).
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie – nemala hodnotených členov pod 10
b. Najlepšie hodnotenie mali p. Džbor Martin (61 b), p. Ťapák Juraj (56 b). V rámci sektorovej rady 17
neodporúčame žiadne zmeny v členskej základni.
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Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo – traja členovia mali pod 10 b.
Členská základňa ostala nezmenená. Najlepšie hodnotenie mala p. Brezovská Mária (42 b).
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel má šesť členov, ktorí mali menej než 10 b. Jeden
člen bol vymenený. Ďalším členom bolo pridelených viac aktivít a ostávajú členmi. Najvyššie bodové
ohodnotenie Waradzinová Svetlana 60 b., Homoľová Alexandra 43 b. P. Homoľová a p. Waradzinová
patria medzi kľúčové členky sektorovej rady.
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport – šiesti členovia mali bodové ohodnotenie pod 10 b.
Na dvoch pozíciách bolo odporúčané vymeniť člena. Najvyššie bodové ohodnotenie mal pán Dado
Milan (56 b.), Ondreička Peter (52 b.), Jurkovičová Anna (31 b.).
Sektorová rada pre verejné služby a správu – padol návrh na výmenu piatich členov s tým, že je
potrebné prediskutovať náhradu z inštitúcií a to nasledovne 2x Odbory, Ministerstvo obrany, VŠ,
ŠIOV. Najvyššie bodové ohodnotenie mali Hindická Edita (36 b.), Fíba Juraj (36 b).
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby - dvaja členovia v sektorovej rade 23 mali bodové
hodnotenie do 10 b. Obaja páni ostávajú aj naďalej členmi sektorovej rady. Odporúčame členov viac
zapojiť do činnosti. V členskej základni po hodnotení nenastali žiadne zmeny. Najlepšie hodnotenie
mali p. Gymerská Martina (51 b), Kováčová Miloslava (44 b) a Budziňáková Lýdia (40 b).
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby – traja členovia mali pod 10 b, v jednom prípade bola
ukončená spolupráca. Najvyšší počet bodov mali Halamová Ľubica (33 b.), Schmidt Robert (32 b.),
Vrábelová Žaneta (31 b.) a Vavaček Imrich (29 b).

1.4.2 Priebeh a závery siedmych rokovaní sektorových rád

V sledovanom období bolo zrealizovaných 24 siedmych rokovaní sektorových rád, termíny a
formy rokovaní sa uvádzajú nižšie v Tabuľke číslo 4. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú
situáciu v súvislosti s

pandémiou

COVID-19

sa

väčšina

rokovaní

opäť

realizovala

online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams. Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín,
geológiu, Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby zrealizovali fyzické rokovania za striktných hygienických podmienok v Hoteli Stupka
na Táloch.
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Tabuľka č. 4
P.č.

Prehľad siedmych rokovaní sektorových rád

Sektorová rada

pre poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov
pre ťažbu a úpravu surovín,
2.
geológiu
pre potravinárstvo
3.
pre textil, odevy, obuv a
4.
spracovanie kože
pre lesné hospodárstvo a
5.
drevospracujúci priemysel
pre celulózo-papierenský a
6.
polygrafický priemysel
pre chémiu a farmáciu
7.
pre hutníctvo, zlievarenstvo,
8.
kováčstvo
pre sklo, keramiku, minerálne
9.
výrobky a nekovové materiály
pre automobilový priemysel a
10.
strojárstvo
11. pre elektrotechniku
12. pre energetiku, plyn a elektrinu
pre vodu, odpad a životné
13.
prostredie
pre stavebníctvo, geodéziu a
14.
kartografiu
pre obchod, marketing,
15.
gastronómiu a cestovný ruch
pre dopravu, logistiku, poštové
16.
služby
pre informačné technológie a
17.
telekomunikácie
pre bankovníctvo, finančné
18.
služby, poisťovníctvo
pre kultúru a kreatívny
19.
priemysel
pre vzdelávanie, výchovu a
20.
šport
21. pre verejné služby a správu
pre administratívu, ekonomiku,
22.
manažment
pre zdravotníctvo, sociálne
23.
služby
24. pre remeslá a osobné služby
Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.

Garancia pre SRI

Termín 7. rokovania

Miesto rokovania

AZZZ SR

6.5.2021

MS Teams

APZ

13 ─ 14.5.2021

Hotel Stupka

RÚZ

29.3.2021

MS Teams

KOZ SR

15. 4. 2021

MS Teams

RÚZ

29. 4.2021

MS Teams

AZZZ SR

16. 4.2021

MS Teams

AZZZ SR

12. 5.2021

MS Teams

RÚZ

13 ─ 14. 5.2021

Hotel Stupka

AZZZ SR

23. 4. 2021

MS Teams

APZ

29.4.2021

MS Teams

APZ
AZZZ SR

22. 4. 2021
20. 4. 2021

MS Teams
MS Teams

AZZZ SR

11. 5. 2021

MS Teams

RÚZ

14. 4. 2021

MS Teams

RÚZ

12. 4. 2021

MS Teams

AZZZ SR

25. 3. 2021

MS Teams

RÚZ

13. 5. 2021

MS Teams

RÚZ

5. 5. 2021

MS Teams

MK SR

22. 4. 2021

MS Teams

KOZ SR

26. 4. 2021

MS Teams

ZMOS

5. 5. 2021

MS Teams

RÚZ

3. 5. 2021

MS Teams

AZZZ SR

4. 5. ─ 5. 5.2021

Hotel Stupka

AZZZ SR

7. 5. 2021

MS Teams

Program rokovaní sektorových rád bol stanovený s malými obmenami nasledovne:
▪

Otvorenie rokovania sektorovej rady,

▪

Informácia o aktuálnom inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady,

▪

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia,
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▪

Aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ”),

▪

Tvorba a revízia národných štandardov

zamestnaní

(ďalej

len „NŠZ”) – aktuálny

stav, plánovaný harmonogram na najbližšie obdobie, progres,
▪

Sektorové inovácie v nadväznosti na garantované NŠZ a aktualizáciu SSRĽZ,

▪

Postup prác v aktivite „Ranking poskytovateľov vzdelávania“,

▪

Harmonogram činnosti sektorovej rady na ďalšie obdobie,

▪

Diskusia, závery z rokovania sektorovej rady.

Na základe zvolenej formy rokovania sa v závere schválili úlohy a závery na nasledujúce obdobie
aktívnym vyjadrením súhlasu/nesúhlasu v priebehu rokovania alebo formou per rollam.
Kľúčovou témou siedmych rokovaní bola aktualizácia SSRĽZ. V rámci rokovaní boli zadefinované
postupy prác, vysvetlená metodika aktualizácie analytickej časti SSRĽZ, vykreované pracovné skupiny,
určená zodpovednosť členov za plnenie cieľov a termíny plnenia. Zdôraznila sa nutnosť zapojenia sa
všetkých členov sektorovej rady do aktualizácie SSRĽZ, a to minimálne vo forme aktívneho
pripomienkovania zasielaných materiálov.
Tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová zdôraznila potenciál a význam SSRĽZ.
Zhrnula, že na základe dohody s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociáciou
priemyselných zväzov, Republikovou úniou zamestnávateľov, Konfederáciou odborových zväzov SR
a Združením miest a obcí Slovenska budú SSRĽZ predložené na rokovanie Hospodárskej a sociálnej
rady SR s odporúčaním pre ministra MPSVR SR na vypracovanie národnej stratégie zamestnanosti
Práca 4.0. a na prerokovanie navrhnutých sektorových opatrení na úrovni vlády SR.
V nadväznosti na aktualizáciu SSRĽZ sa riešila problematika inovácií a ich vplyv na jednotlivé
sektory. Členom sektorových rád bola vysvetlená dôležitosť spracovania a aktualizácie inovácií a ich
dopad na NŠZ. Predstavená bola tiež „karta inovácie“, ktorá bude jedným z výstupov aktualizácie
SSRĽZ a jej nadväznosť na NŠZ. V súvislosti s inováciami a inovačnými trendmi v sektore automobilový
priemysel bola otvorená otázka mikrokvalifikácií. Sektorová rada sa dohodla, že v rámci aplikačnej
časti SSRĽZ navrhne riešenie (v prvom kroku napríklad formou zberu dát o potrebných
mikrokvalifikáciách).

Na rokovaní Sektorovej rady pre verejné služby a správu sa primárne

diskutoval vplyve inovácií na ľudské zdroje v sektore a nutnosť jednoznačnej väzby stratégie na
ľudské zdroje.
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V rámci ďalšieho bodu „Ranking

poskytovateľov

vzdelávania” riešili sektorové

rady

možnosti

identifikácie top poskytovateľov vzdelávania v sektore. Členovia sektorových rád, primárne z radov
zamestnávateľov boli vyzvaní, aby pripomienkovali predpripravený zoznam stredných a vysokých škôl
a odborov vzdelania, ktoré sú pre sektor relevantné v oblasti dominantnej prípravy ľudských
zdrojov.
V rámci diskusie členovia sektorových rád otvorili rôzne pálčivé témy súvisiace so sektormi. Sektorová
rada pre elektrotechniku, Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a Sektorová rada
pre ťažbu a úpravu surovín riešili protipandemické opatrenia. Zástupcovia najvýznamnejších
zamestnávateľov informovali ako zvládali pandemickú situáciu. Členovia Sektorovej rady pre
zdravotníctvo a sociálne služby upozornili na význam rozvoja zdravotnej gramotnosti, alarmujúci stav
nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v sektore a obavy odborníkov zo závažných výpadkov
ľudských zdrojov z dôvodu neexistencie špecifickej prognózy budúcich potrieb ľudských zdrojov v
sektore v dlhodobom horizonte. Vyjadrili sa, že považujú za nevyhnutné prerokovať SSRĽZ na úrovni
Hospodárskej

a

sociálnej

rady

SR

a následne vládou

SR

so

zámerom

zabezpečenia

realizácie navrhnutých opatrení v praxi.
V rámci Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie prebehla diskusia, v ktorej
členovia poukázali na to, že z hľadiska systémového a dlhodobého prístupu k rozširovaniu,
modifikácii,

či

rušeniu

škôl je potrebná

analýza

siete

poskytovateľov

vzdelávania. Je

nevyhnutné zaoberať sa štruktúrou siete poskytovateľov vzdelávania, v oblasti stredného školstva,
hlavne so zameraním sa na následnú uplatniteľnosť absolventov jednotlivých typov škôl. Takáto
analýza by slúžila ako podklad na rozhodovanie o optimalizácii štruktúry stredných škôl, aby
alokované prostriedky neodčerpávali zo systému neperspektívne študijné odbory, či školy. V rámci
diskusie sa otvorila aj problematika systému normatívneho financovania vzdelávania. Sektorová
rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo poukázala na alarmujúci nedostatok pracovných síl,
problémy súvisiace s nedostatkom sezónnych pracovníkov a slabou motiváciou vstupu mladej
generácie do sektora. Zdôraznila nevyhnutnosť riešenia tejto problematiky v súčinnosti s MPSVR
SR. Zhodnotili tiež situáciu ohľadom finalizácie Plánu obnovy, kde absentuje oblasť podpory a rozvoja
poľnohospodárstva. Riešenie vidia v Spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorej finalizácia aktuálne
prebieha.
Sektorová

rada

pre

remeslá

a osobné

služby upozornila

na nedostatok

majstrov vo

vzdelávaní a tiež bariéry, ktorým čelia pri nábore. Systém duálneho systém vzdelávania nie je ideálny
pre všetky odbory a preto sa téma majstrov na školách musí riešiť urgentne. Ďalším
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problémom, ktorý vnímajú je vznik takzvanej univerzálnej voľnej živnosti, ktorá by odsúdila na zánik
samotné remeselné živnosti.
Ďalšie, v poradí ôsme rokovania, budú realizované v priebehu mesiacov október/november 2021.
Niektoré sektorové rady prejavili záujem o skoršiu organizáciu rokovaní, aby využili čas
uvoľnených protipandemických opatrení a mali príležitosť osobne rokovať. Osobné rokovanie
považujú za nevyhnutné aj z dôvodu kreovania akčných plánov v SSRĽZ, ktoré často vyžadujú širšiu
diskusiu a prijímanie kompromisných riešení.

1.4.3 Monitoring stavu aktualizácie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov
Prioritou tohto obdobia bola predovšetkým aktualizácia sektorových stratégií rozvoja ľudských
zdrojov. Vzhľadom na časovú náročnosť týchto prác, sektorové rady aktualizovali v sledovanom
období prvú kapitolu „Základné informácie o sektore a komponenty sektorovej stratégie rozvoja
ľudských zdrojov“, t.z. analytickú časť stratégie. Na základe dát analyzovali a hodnotili aktuálny stav,
konkurencieschopnosť a prognózu vývoja sektora a jeho ľudských zdrojov podľa Metodického
manuálu na aktualizáciu SSRĽZ. Analytická časť stratégie obsahuje charakteristiku a poslanie sektora
do roku 2030, strategickú analýzu sektora, vrátane SWOT a PESTLE analýz, predpokladané vývojové
tendencie v sektore do roku 2030 s dopadom na ľudské zdroje a manažérske zhrnutie.
Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 obsahujú informácie aj o tom, ako
pandémia ovplyvnila jednotlivé sektory, ako sa sektor adaptuje na trvalo udržateľný rozvoj, či a ako
vzdelávacie inštitúcie reagujú na technologické zmeny – inovácie. Pozornosť sa venuje aj krátkym
charakteristikám týchto inovácií a ich previazaniu na ľudské zdroje s predpokladanými dopadmi na
jednotlivé

zamestnania (NŠZ). Definuje

sa vznik

alebo

zánik zamestnaní,

resp.

zmeny

v kompetenciách, odborných vedomostiach a zručnostiach, na ktoré bude potrebné ľudské zdroje
pripraviť. Informácie, analýzy sú spravidla spracované podľa jednotlivých odvetví, v prípade
minoritných odvetví bolo na zvážení sektorovej rady či budú analýzy spracované samostatne pre
každé odvetvie zvlášť alebo pre celý sektor. Rozpracované, aktuálne verzie prvých kapitol
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov tvoria prílohy Informácií tajomníkov (Prílohy č. 11-34).

1.4.3.1 Metodické vymedzenie dátových podkladových zdrojov k revízii sektorových stratégií
rozvoja ľudských zdrojov
Ak má byť rozhodovanie efektívne, musí vychádzať z relevantných dát a informácií. Predovšetkým
pokiaľ sa hovorí o strategickom dlhodobom rozhodovaní. Z hľadiska sektorov je nevyhnutné sa
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pozrieť na súčasný a minulý stav skutočností a určiť očakávaný vývoj v budúcnosti. Pokiaľ skutočnosť
nezodpovedá požadovanému stavu, je nutné prijať rozhodnutia, ktoré podporia konvergenciu
k želateľnej úrovni.
Preto jedným z dôležitých vstupných faktorov k revízii sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov
je získať a analyzovať relevantné údaje v minulosti, v súčasnosti a budúcnosti, ako aj mieru ich
nesúladu s požadovaným stavom. V sektorových stratégiách bolo získaných, spracovaných
a analyzovaných množstvo informácií, z ktorých veľká časť nebola ešte nikdy v podmienkach SR
publikovaná. Aj z týchto dôvodov je nevyhnuté vymedziť metodický rámec vývoja dátového systému
k sektorovým stratégiám.
Z hľadiska analyzovaných skutočností sú informácie v sektorových stratégiách rozvoja ľudských
zdrojov rozdelené do troch základných tematických oblastí:
I.

Ekonomická charakteristika sektora

II.

Investície a kapitálové zázemie

III.

Ľudské zdroje

Každá z týchto oblastí využíva vlastné dátové zdroje, ale súčasne sú niektoré dátové zdroje
podkladom pre viacero častí. Väčšina publikovaných informácií nie je izolovaných, ale je vzájomne
prepojených z hľadiska zdrojov. Kľúčovými dátovými zdrojmi a inštitúciami poskytujúcimi dátové
zdroje sú:
I.

vlastné databázy a vyvinuté metodiky spoločnosti TREXIMA Bratislava,

II.

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR),

III.

výkazy ziskov a strát spoločností,

IV.

finančné súvahy spoločností,

V.

EUROSTAT,

VI.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR),

VII.

Register organizácií SR.

Jednotlivé sektory sú definované dvomi základnými spôsobmi:
▪

príslušnosti podniku k sektoru (na základe prevažujúcej ekonomickej činnosti),

▪

zamestnaní garantovaných sektorovou radou.
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Niektoré ukazovatele je možné definovať podľa podnikovej príslušnosti k sektoru, niektoré len podľa
zamestnaní garantovaných sektorovou radou a niektoré je možné definovať oboma spôsobmi.
V ďalších častiach sú vymedzené kľúčové ukazovatele vstupujúce do analytickej časti sektorovej
stratégie ľudských zdrojov vrátane spôsobu získania podkladových informácií a metodiky ich
spracovania.

1.4.3.2 Metodické vymedzenie časti Ekonomická charakteristika sektora
Pri sektorovej stratégii ľudských zdrojov nemôže chýbať analýza ekonomických a produkčných
ukazovateľov. Trh práce je totiž odvodeným trhom od trhu výrobkov a služieb. Ďalší rozvoj ľudských
zdrojov, investícií a inovácií v sektore má svoj základ práve v ekonomickej výkonnosti podnikov,
sektora a hospodárstva ako celku. Keďže finančné a produkčné ukazovatele môžu byť identifikované
len na úrovni podniku a nie na úrovni pracovných miest, celá táto časť stratégie vychádza z definícií
sektora podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti SK NACE Rev. 2.
Hrubý domáci produkt a produktivita práce
Hrubý domáci produkt (HDP) je jedným zo základných ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
ekonomiky na makroúrovni. Príspevok k jeho tvorbe na mikroúrovni však nie je jednoduché
identifikovať. Či už ide o regionálne celky, alebo podrobnejšie kategorizácie podnikov, informácie
o HDP nie sú zväčša dostupné. Dôvodov je viacero, od filozofických otázok, cez metodiku výpočtu
HDP až po dostupnosť dátových zdrojov.
Poznáme tri základné metodiky výpočtu HDP, výdavkovú, dôchodkovú a výrobnú (resp. produkčnú).
Výdavková a dôchodková metóda nemajú sektorovú príslušnosť, takže ich nie je možné použiť
v členení na sektory. Jedinou schodnou metódou odhadu HDP v podrobnejších členeniach na úrovni
podnikov a odvetví je preto výrobná metóda. V tomto prípade je HDP súčtom hrubej pridanej
hodnoty a daní z produktov (mínus subvencie na produkty). Približne 90 % HDP v SR tvorí pridaná
hodnota a zvyšných 10 % je tvorených čistými daňami z produktov. Keďže dane sú systematická
položka vo výpočte a ich výška je definovaná legislatívou vo veľkej miere v závislosti práve od
položiek pridanej hodnoty, tak v skutočnosti príspevok k tvorbe pridanej hodnoty je veľmi presným
a robustným odhadom príspevku k tvorbe HDP na ľubovoľnej úrovni dezagregácie.
Úroveň pridanej hodnoty je publikovaná ŠÚ SR aj na úrovni divízií ekonomických činností SK NACE
Rev. 2, ktoré majú jasnú príslušnosť k sektorom. Toto je základným zdrojom na určenie podielu
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sektora na HDP v SR. Podiel sektora na HDP je súčasne určený aj v krajinách Európskej únie. Zdrojom
údajov k medzinárodnému porovnaniu je EUROSTAT.
Produktivita práce na všetkých úrovniach v sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov je určená na
základe podielu ročnej hrubej pridanej hodnoty a počtu pracujúcich. Keďže úroveň pridanej hodnoty
aj počtu pracujúcich je identifikovaná až na úrovni jednotlivých podnikov, tak je možné určiť
produktivitu práce vo všetkých uvažovaných členeniach.
Štruktúra podnikateľských subjektov v sektore
Podiel na HDP je v ekonomickej charakteristike sektora určený aj na úrovni podnikov podľa
veľkostnej kategórie počtu zamestnancov. Úroveň hrubej pridanej hodnoty tak bolo potrebné
stanoviť aj na úrovni podnikov. Tieto informácie pochádzajú z finančných súvah podnikov. Následná
kategorizácia podnikov vychádza z registra organizácií a preto boli súvahy prepojené s registrom
organizácií SR.
Veľkostná kategória je určená na základe počtu zamestnancov v jednotlivých podnikoch podľa
registra organizácií a databáz spoločnosti TREXIMA Bratislava, predovšetkým ISCP (MPSVR SR) 1-04,
Pracovný výkaz u podnikateľov PM 1-04 a ďalších zdrojov. Počet pracujúcich v podnikoch podľa
veľkostnej kategórie je určený na základe váhových schém a dopočtov na celkovú zamestnanosť
(ESA2010) podľa divízií ekonomických činností.
Určenie podielu zahraničných spoločností na jednotlivých ukazovateľoch, či už počte pracujúcich,
podnikov, HDP, ale aj mzdách a ďalších ukazovateľov vychádza z druhu vlastníctva spoločností, ktorý
je definovaný v registri organizácií v SR. Počet vzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov
v sektore je určený na základe prepojenia všetkých ročných registrov organizácií SR od roku 2008.
Spotrebitelia produkcie a medzisektorové medzinárodné vzťahy
Špecifickou oblasťou každej sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov je prepojenie sektora na
ostatné sektory a zahraničie. Ekonomika je totiž previazaná a väčšina sektorov nie je závislá len od
podmienok v sektore, ale aj od dopytu a subdodávok z iných sektorov. Spoločnosť TREXIMA
Bratislava

vyvinula

jedinečnú

metodiku

identifikácie

medzisektorovej

medzinárodnej

subdodávateľskej siete, vďaka ktorej je možné identifikovať nie len z ktorého a do ktorého sektora
putuje produkcia sektora, ale aj krajiny príslušnosti tejto subdodávateľskej siete. Metodika vychádza
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z medzinárodných input-output tabuliek, ktoré sú Riešiteľským tímom SRI kompilované, priraďované
podľa sektorovej príslušnosti a dynamizované do prítomnosti.
Z týchto informácií následne čerpajú časti stratégie venujúce sa produkčnému a spotrebnému
rozdeleniu produkcie. Na týchto informačných zdrojoch bol Riešiteľským tímom SRI vyvinutý rozsiahly
medzinárodný input-output model, ktorý umožňuje kvantifikovať zmeny v produkcii a zamestnanosti
sektora v SR na základe zmeny fundamentov v ľubovoľnej krajine a sektore sveta. Z tohto modelu
následne vychádzajú informácie o vplyve zmeny zahraničného a domáceho finálneho dopytu po
statkoch sektora na zamestnanosť daného sektora.
Tržby, zisky, import a export spoločností
Jedná sa o položky výkazov ziskov a strát jednotlivých spoločností, ktoré sú prepojené s registrom
organizácií SR. Vďaka tomu je možné tieto ekonomické kategórie definovať na úrovni sektorov a
podnikov, ako aj určiť ich podiel pripadajúci na jedného zamestnanca. Na sektorovej úrovni sú tržby
vyhodnocované na základe agregovaných informácií zo ŠÚ SR.
Import a export na úrovni špecifických tovarov v sektore je určený na základe údajov
o medzinárodnom obchode ŠÚ SR. Tovary sú definované podľa klasifikácie produktov CPA, ktorá je
prevedená na úroveň špecifických divízií ekonomických činností SK NACE Rev. 2 a následne priradená
ku korešpondujúcemu sektoru. V tomto vymedzení tak import sektora nepredstavuje tovary a služby
nakúpené v zahraničí podnikmi pôsobiacimi v sektore, ale tovary a služby tohto sektora, ktoré boli
dovezené do SR (bez ohľadu na to, ktorý sektor ich nakúpil).

1.4.3.3 Metodické vymedzenie časti Investície a kapitálové zázemie
Investície predstavujú jeden z dôležitých faktorov napredovania podnikov a ekonomiky ako celku.
Zefektívňovanie výroby, nové technológie, inovácia výrobných procesov si vyžaduje investície.
Investičná aktivita je preto jedným zo základných ukazovateľov umožňujúcich kvantifikáciu týchto
aktivít. Rovnako ako pri ekonomickej charakteristike sektora, tieto informácie sa viažu na podnik
a nie na konkrétne pracovné miesta. Preto všetky ukazovatele v tejto časti sú definované podľa
prevažujúcej ekonomickej činnosti (SK NACE Rev. 2) prislúchajúcej k jednotlivým sektorom.
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Kapitál a hrubá tvorba fixného kapitálu
V analýze sa pri investíciách berú do úvahy dva základné ukazovatele. Celkový objem kapitálu a hrubá
tvorba fixného kapitálu. Hrubá tvorba fixného kapitálu predstavuje investície do hmotného
a nehmotného majetku, teda ich nákup a zvyšovanie ich hodnoty, od ktorých je odpočítaná hodnota
vyradeného majetku spoločnosťami. Ukazovateľ však nezahŕňa finančné investície napríklad do
cenných papierov. Vyjadruje teda zmenu úrovne majetku v uvažovanom období, obyčajne za jeden
rok. Poznáme aj tzv. čistú tvorbu fixného kapitálu, ktorá vznikne, ak od hrubej tvorby fixného kapitálu
odpočítame odpisy, teda opotrebenie existujúceho majetku. Hrubá tvorba fixného kapitálu na
agregovanej sektorovej úrovni je definovaná na základe oficiálnych údajov ŠÚ SR priradených
k jednotlivým sektorom.
Na podrobnejších úrovniach, napríklad pri rozdelení hrubej tvorby fixného kapitálu na konkrétne
statky, do ktorých podniky v uvažovanom období investovali, sú údaje čerpané zo súvah jednotlivých
spoločností prepojených s registrom organizácií. Keďže priamo v súvahe podniky neevidujú zmenu
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, informácie boli získané porovnávaním súvah medzi
jednotlivými rokmi. Na účely tejto analýzy boli súvahy spoločností prepojené s príslušnými registrami
organizácií SR od roku 2010. Vďaka vývoju tohto informačného dátového systému je možné
analyzovať investičnú aktivitu podnikov aj v rôznych ďalších členeniach ako veľkostná kategória
podnikov, vlastníctvo, právna forma, región a podobne. Z týchto syntetizovaných databáz sú súčasne
čerpané aj údaje zadlženosti podnikov a dostupnosti finančných zdrojov v podnikoch.
Pod pojmom kapitál rozumieme celkový objem dlhodobého majetku v spoločnostiach. Tieto údaje sú
podobne ako pri hrubej tvorbe fixného kapitálu na agregovanej úrovni čerpané z oficiálnych údajov
ŠÚ SR priradených k jednotlivým sektorom a na mikroúrovni čerpajú zo súvah jednotlivých
spoločností.
Kľúčovým ukazovateľom je podiel kapitálu a investícií pripadajúci na jednotku produkcie, pridanej
hodnoty a zisku. Hovoria o tom, akú časť svojej ekonomickej výkonnosti sú podniky ochotné
investovať do ďalšieho rozvoja. Jedná sa o odvodený ukazovateľ, resp. podiel ukazovateľov
vymedzených vyššie.
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Produktivita práce verzus kapitál
Kapitál (investície) a práca sú hlavné výrobné faktory, prostredníctvom ktorých je realizovaná
produkcia. Často sa intuitívne predpokladá, že s rastom podielu kapitálu na výrobe by mala klesať
úroveň pracovných vstupov a rásť produktivita práce. Zjednodušene, rovnakú úroveň produkcie
dokáže vyrobiť menšie množstvo pracovníkov. Medzi úrovňou investícií a produktivitou práce by tak
za tohto predpokladu mala existovať priama závislosť. Takáto závislosť existuje v prípade, že podniky
investujú predovšetkým do kapitálu zefektívňujúceho súčasnú výrobu (napríklad efektívnejšie stroje,
automatizácia procesov a pod.). Pokiaľ však na investičnej aktivite prevažujú rozširujúce investície,
produktivita práce rásť nemusí.
Vzťah investícií, kapitálu a produktivity práce v skutočnosti vychádza už z definovaných ukazovateľov
v predchádzajúcom texte. Keďže všetky tieto ukazovatele sú vo vyvinutom systéme identifikované na
mikroúrovni jednotlivých spoločností, je možné spoločnosti v sektore rozdeliť podľa toho, akú majú
úroveň kapitálu, investícií a produktivity práce.
Inovácie, veda a výskum, investičné stimuly
Výdavky podnikov na inovácie a vedu a výskum sú samostatnou kategóriou, ktoré nemusia byť vždy
súčasťou objemu investícií, keďže nemusia mať vždy formu dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku. Tieto výdavky sleduje ŠÚ SR medzi svojimi vlastnými štatistickými zisťovaniami v podnikoch
a to je aj základným zdrojom k ich analýze v jednotlivých sektorových stratégiách rozvoja ľudských
zdrojov.
Štát poskytuje súčasne pomoc podnikom vo forme investičných stimulov na podporu
konkurencieschopnosti a rozvoja. Tieto informácie eviduje MH SR podľa podnikov, ktorým bola
poskytnutá investičná pomoc. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť úroveň investičných stimulov
v jednotlivých sektoroch.

1.4.3.4 Metodické vymedzenie časti Ľudské zdroje
Keďže podkladové analýzy sú realizované predovšetkým na tvorbu sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov, analýza ľudských zdrojov je kľúčovým podkladom rozhodovania v tejto oblasti.
Počty a štruktúry zamestnanosti je na rozdiel od predchádzajúcich ukazovateľov možné analyzovať aj
podľa odvetví a spoločností prislúchajúcich k sektorom, ale aj z hľadiska zamestnaní garantovaných
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príslušnou sektorovou radou. Preto väčšina informácií v tejto časti je analyzovaná súčasne podľa
oboch definícií sektorov. Výnimku tvora informácie o absolventoch, ktorých nie je možné priradiť
k sektoru definovanom podľa prevažnej ekonomickej činnosti, ale len podľa sektorových zamestnaní
a povolaní.
Zamestnanosť a počet pracujúcich
Existuje viacero zdrojov o zamestnanosti v SR, ktoré sa mierne odlišujú svojou metodikou, ako aj
spôsobom zisťovania. Kľúčovými sú Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS) a Systém národných
účtov (ESA2010). Z týchto dvoch zdrojov je relevantnejšia metodika ESA2010, keďže údaje sú
zisťované priamo v podnikoch, zahŕňajú väčšinu podnikov v podmienkach SR a sú zisťované spoločne
s produkčnými ukazovateľmi vstupujúcimi do HDP. Tieto informácie sú tak tak konzistentné aj pri
uvažovaní rôznych vzťahov medzi výrobnými faktormi, produkčnými ukazovateľmi a ľudskými
zdrojmi.
Táto metodika rozlišuje počet zamestnaných osôb a počet pracujúcich. Počet pracujúcich, alebo aj
celková zamestnanosť, vyjadruje celkový počet osôb pracujúcich v SR na zmluvu (zamestnanci)
a poberajúcich zmiešaný dôchodok (FO – podnikatelia). Počet zamestnancov je tak nižší ako počet
pracujúcich.
Na účely analýzy ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch boli využité obe tieto kategórie.
V niektorých ukazovateľoch totiž nemá zmysel uvažovať o pracujúcich (napr. pri mzdách). V analýze
je však vždy vymedzené, či sa jedná o pracujúcich, alebo o zamestnancov.
Zamestnanosť ESA2010 má však tiež aj niektoré nevýhody. Tou hlavnou je, že nie je sledovaná podľa
charakteristík zamestnanca, ale len podniku. Teda nedokážeme z nej určiť napríklad vekovú,
vzdelanostnú a profesijnú štruktúru zamestnanosti. Tieto štruktúry sa na druhej strane nachádzajú
v databázach spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. a predovšetkým v štatistickom zisťovaní
ISCP (MPSVR SR) 1-04. Tieto dva informačné zdroje, teda ESA2010 a ISCP, sú základom pre väčšinu
štatistických informácií v tejto časti. Sú vyvinuté váhové schémy a systémy kvalifikovaných dopočtov,
ktoré prepájajú tieto dva systémy. V konečnom dôsledku sú tak finálne analytické podklady na
makroúrovni konzistentné so zamestnanosťou v národných účtoch a na mikroúrovni konzistentné
s ISCP.

171

Zamestnanci v podnikoch a FO – podnikatelia
Celkový počet pracujúcich v hospodárstve SR, ale aj na sektorovej a regionálnej úrovni, sa skladá
z počtu zamestnancov v podnikoch, počtu zamestnancov u FO – podnikateľov a počtu FO –
podnikateľov. Počet FO – podnikateľov je v skutočnosti rozdielom medzi počtom pracujúcich
a počtom zamestnancov. Počet zamestnancov však už ďalej nie je v oficiálnych zdrojoch členený na
počet zamestnancov v podnikoch a počet zamestnancov u FO – podnikateľov. Na účely analýzy boli
tieto počty odhadnuté na základe Registra organizácií SR, ISCP a štatistického zisťovania
u živnostníkov s označením PM 1-04.
Štruktúry zamestnanosti
V analytických podkladoch sú analyzované viaceré aspekty zamestnanosti ako vek, vzdelanie, úväzok,
regionálne rozloženie zamestnanosti, dochádzka za prácou, či vývoj podľa zamestnaní. Všetky tieto
ukazovatele sú analyzované z prepojených databáz ISCP a ESA2010, ktoré už boli metodicky
vymedzené v predchádzajúcom texte.
Regionálne rozloženie je identifikované podľa ESA2010. Dochádzka za prácou je identifikovaná na
úrovni krajov a podľa kraja bydliska a kraja pracoviska z ISCP.
Práca v odbore a nadkvalifikácia
Špecifickou oblasťou, v ktorej neexistujú priame dáta v databázach, je práca v odbore
a nadkvalifikácia. Pri analýze práce v odbore vzdelania je porovnávaný vyštudovaný odbor vzdelania
a vykonávané zamestnanie u zamestnancov. Na tieto účely je identifikovaná každá kombinácia
odboru vzdelania a zamestnania ako optimálna, alternatívna, alebo nekorešpondujúca. Pri analýze
práce v odbore vzdelania boli brané do úvahy kategórie optimálne a alternatívne uplatnenie.
Z hľadiska kvalifikácie môže byť osoba nadkvalifikovaná, podkvalifikovaná, alebo s optimálnou
kvalifikačnou úrovňou. Tu je porovnávaný stupeň vzdelania zamestnancov a stupeň vzdelania, ktorý
si vyžaduje vykonávané zamestnanie. Pokiaľ má zamestnanec nižší stupeň vzdelania, ako je potrebný
na výkon zamestnania, tak hovoríme o podkvalifikácii. Na druhej strane nadkvalifikácia vzniká
v prípade, že zamestnanec má vyšší stupeň vzdelania ako je vyžadovaný v jeho vykonávanom
zamestnaní.
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Podiel agentúrnych zamestnancov a práca z domu
Jedná sa o kategórie ukazovateľov, ktoré bolo možné vyhodnotiť len na úrovni sektorových
zamestnaní, nie na úrovni prevažujúcich ekonomických činností. Informácia o tom, v ktorom podniku
a odvetví pracujú zamestnanci pracovných agentúr totiž neexistuje. Vďaka ISCP však je možné
identifikovať štruktúru zamestnaných osôb cez pracovnú agentúru podľa vykonávaného zamestnania,
vďaka čomu je možné tieto osoby priradiť k jednotlivým sektorom.
Práca z domu sa taktiež viaže na vykonávané zamestnanie. V jednej spoločnosti môžu byť pracovné
pozície, ktoré umožňujú vo väčšej miere pracovať z domu a súčasne pracovné pozície, ktoré to
neumožňujú. Na tieto účely bol vyvinutý systém identifikácie podielu pracovných úkonov
v jednotlivých zamestnaniach, pri ktorých zamestnanec nemusí byť fyzicky prítomný na pracovisku.
Podiel pracujúcich, ktorí môžu pracovať z domu je tak v skutočnosti podielom pracovných činností
v zamestnaniach garantovaných sektorovou radou nevyžadujúcich si fyzickú prítomnosť na
pracovisku.
Potenciál automatizácie pracovných činností
Podobne ako pri práci z domu, aj pri podiele pracovných činností nahraditeľných technológiami
v horizonte 20 rokov sa jedná o podiel pracovných činností, nie o podiel zamestnancov. Aj v prípade,
že veľká časť pracovných činností konkrétneho zamestnanca môže byť v budúcnosti nahradená
strojmi, to ešte neznamená, že spoločnosti týchto zamestnancov prepustia, alebo ich nebudú
potrebovať. Ku každému zamestnaniu boli identifikované tie pracovné činnosti, ku ktorým
v horizonte 20 rokov bude pravdepodobne existovať substitučná technológia. Následne je možné
identifikovať, aká časť pracovných činností vykonávaných zamestnancom môže byť potenciálne
nahradených technológiami. Na základe tohto podielu sú zamestnanci kategorizovaní do kategórií
s vysokým (viac ako 75 % pracovných činností potenciálne nahraditeľných technológiami), stredným
(25 % - 75 %) a nízkym rizikom (menej ako 25 %) náhrady technológiami.
Absolventi pre sektor
Absolventi sa vzdelávajú pre špecifické povolania, nie pre špecifické odvetvia. Z týchto dôvodov je
možné absolventov pre sektor identifikovať jedine na základe sektorových povolaní. V prvom kroku je
nevyhnutné priradiť jasne odbory vzdelania k prislúchajúcim povolaniam. Tieto skutočnosti už boli
metodicky vymedzené pri miere práce v odbore vzdelania. Následne je možné odbory vzdelania
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priradiť k sektoru. Toto priradenie bolo realizované analytickým tímom, pričom pripomienkovanie a
finálna selekcia odborov vzdelania pre daný sektor bola realizovaná sektorovými radami
a príslušnými sektorovými expertmi. Následne bolo nevyhnutné určiť počty absolventov
prichádzajúcich na trh práce z týchto odborov vzdelania. Prichádzajúci na trh práce sú tí absolventi,
ktorí po ukončení štúdia nepokračujú v ďalšom formálnom vzdelávaní a teda prichádzajú na trh
práce. Tieto informácie boli čerpané zo systému www.uplatnenie.sk, ktorý je vyvinutý na základe
prepojenia administratívnych zdrojov údajov. Z tohto systému bol súčasne identifikovaný podiel
absolventov, ktorí odchádzajú pracovať do zahraničia.
V analytických podkladoch sa súčasne nachádzajú aj informácie o tom, koľko z absolventov určených
pre sektor sa po ukončení štúdia aj uplatňuje v sektore. Zdrojom týchto údajov je taktiež
www.uplatnenie.sk, pričom rozloženie absolventov do jednotlivých sektorov je realizované
prostredníctvom príslušných zamestnaní a povolaní garantovaných sektorovou radou.
Ďalšou kľúčovou informáciou je počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v budúcnosti. Na
tieto účely boli vyvinuté prognostické modely odhadujúce koľko zo súčasných študujúcich úspešne
dokončí štúdium a súčasne nebude pokračovať v štúdiu. Keďže horizont prognózy je päť rokov, tak na
trh práce budú súčasne prichádzať aj absolventi, ktorí ešte dnes neštudujú v príslušných odboroch
vzdelania. Súčasne bol na tieto účely vyvinutý model pokračovania a prijímacieho konania na
jednotlivých školách.
Prognózy potrieb trhu práce
Na tvorbu stratégií rozvoja ľudských zdrojov je kľúčové disponovať informáciami o očakávanom
budúcom vývoji v oblasti ľudských zdrojov, predovšetkým disparít na trhu práce. Na tieto účely bol
vyvinutý sektorový prognostický model, ktorý na základe minulých trendov a informácií od
sektorových expertov identifikuje očakávaný budúci vývoj zamestnanosti v jednotlivých sektoroch
a sektorových zamestnaniach. Očakávaná budúca zmena zamestnanosti tvorí takzvaný expanzný
dopyt. Do prognóz vývoja na trhu práce súčasne vstupuje aj náhrada pracovných síl (resp.
nahradzujúci dopyt), teda očakávané uvoľňovanie pracovných miest v dôsledku odchodu
zamestnancov z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Nahradzujúci a expanzný dopyt
v sektore spolu tvoria tzv. sektorovú dodatočnú potrebu pracovných síl. Táto vyjadruje, koľko nových
zamestnancov bude potrebné doplniť na trh práce v uvažovanom horizonte pre daný sektor.
Prognózy boli realizované na úrovní ekonomických činností SK NACE Rev. 2 a klasifikácie zamestnaní
SK ISCO-08. Obe tieto hodnoty sú uvádzané v analytických textáciách pri potrebách trhu práce. Pri
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analýze disparít na trhu práce, resp. pri porovnaní s počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce
pre sektor však nie je možné uvažovať v odvetvovom členení. Disparity sú preto identifikované na
úrovni sektorov definovaných podľa príslušných zamestnaní.

1.4.4 Monitoring stavu prác v súvislosti s hodnotením kvality poskytovateľov vzdelávania
v SR
1.4.4.1 Postup sektorových rád v procese prípravy na vyhodnocovanie uplatnenia
absolventov stredných a vysokých škôl
Aj v rámci sledovaného obdobia spolupracovali sektorové rady s Realizačným tímom SRI na kreovaní
hodnotenia poskytovateľov vzdelávania v SR. Takého hodnotenie vzišlo z iniciatívy zamestnávateľov
pracovať so systémom hodnotenia kvality absolventov. Sektorové rady v sledovanom období
pracovali so zoznamom stredných a vysokých školy v SR za svoj sektor, ktorý im dodal Realizačný tím
SRI prostredníctvom tajomníkov. Primárnou úlohou bola identifikácia najrelevantnejších stredných
a vysokých škôl, ktoré budú vstupovať do hodnotenia. Prvé kritérium, s ktorým mali sektorové rady
pracovať, bolo uplatnenie absolventov. Na tomto kritériu sa v minulom sledovanom období zhodli
všetky sektorové rady, resp. respondenti, ktorí vyjadrili svoj názor v dotazníku týkajúcom sa výberu
kritérií do hodnotenia. Niektoré sektorové rady v rámci tejto úlohy vytvárali pracovné skupiny,
iné túto
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online,

prostredníctvom

platformy

MS Teams. Členovia

sektorových

rád

pri identifikovaní najvhodnejších škôl vychádzali z vlastných poznatkov a skúseností ale zdrojom boli
aj rôzne čiastkové hodnotenia. Počet priradených škôl sa pre jednotlivé sektorové rady líšil,
celkovo však obsahuje 6 371 stredných a vysokých škôl. Priemerný počet identifikovaných stredných
a vysokých

škôl

je

cca

265

radu. Odbory boli identifikované
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TREXIMA Bratislava, spol. s

r.o. priradili optimálne odbory vzdelania a školy, ktoré tieto odbory vyučujú. Podiel škôl priradený
k jednotlivým sektorovým radám znázorňuje graf nižšie.
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Graf č. 1

Podiel stredných a vysokých škôl za sektorové rady

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Finálne zoznamy sa vytvárali postupnými krokmi a v počte hodnotených škôl sa značne líšia. Všetky
sektorové rady už disponujú finálnym zoznamom stredných a vysokých škôl, ktoré budú do
hodnotenia vstupovať. Proces kreovania finálnych zoznamov sa nachádza v jednotlivých Informáciách
tajomníkov, ktoré tvoria Prílohy č. 11-34 tejto Priebežnej správy. Keďže toto hodnotenie pracuje
primárne s jedným, hlavným kritériom (uplatnenie absolventov) hodnotenia, Realizačný tím SRI bude
toto kritérium v najbližšom období členiť na takzvané „podkritériá“, ktorých váha bude priradená na
základe odpovedí pracovnej skupiny na to určenej. Pracovná skupina bude pozostávať z členov
sektorových

rád,

konkrétne

zo

zástupov

zamestnávateľov

a zamestnávateľských

združení. V sledovanom období mali tajomníci sektorových rád úlohu vybrať jednotlivých zástupov,
ktorým bude Realizačným tímom SRI zaslaný dotazník na určovanie váh jednotlivých hľadísk
kritérií uplatnenia absolventov. Tieto váhy budú určované objektívne aby boli všeobecne
akceptovateľné, vychádzajúc z konsenzu hlavných stakeholderov, relevantných osôb a inštitúcií, ktoré
budú používať výsledky rankingu.
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Pri zostavovaní dotazníka na určovanie (výpočet) váh „podkritérií“ musel Realizačný tím SRI vyriešiť
viacero problémov, ako napr. aby expert by nemohol určiť váhu všetkým ukazovateľom súčasne, čo
znamenalo, že dotazník nemohol byť koncipovaný otázkami: „Povedzte nám aké váhy by mali mať
tieto ukazovatele“. Aby sa zachovala relevantnosť a objektívnosť odpovedí v dotazníku bolo
rozhodnuté, že sa použije koncepcia porovnávania kritérií v pároch (rozhodovať sa bude medzi dvomi
kritériami naraz). Niektorí experti môžu mať na výsledné váhy rôzny vplyv. Tento vplyv určuje
Realizačný tím SRI na základe súboru váh expertov. Tieto váhy môže určiť buď subjektívne na základe
postavenia a dôležitosti experta, alebo môže využiť korelácie medzi váhami kritérií od jednotlivých
expertov. Najpravdepodobnejšie bude uplatnenie tretej varianty, ktorej podstata spočíva v priradení
nižších váh expertom, ktorých váhové schémy kritérií sa vo veľkej miere líšia od konsenzu ostatných
expertov, čo sa javí ako najobjektívnejšia možnosť. Nakoniec si Realizačný tím SRI určí, či váhy budú
agregované na úrovni sektora, alebo na národnej úrovni (individuálne alebo jednotné pre každý
sektor). Toto bude možné určiť na základe konkrétnych výsledkov a odlišností váhových schém medzi
jednotlivými sektormi po návrate odpovedí z dotazníka. Pokiaľ sa váhy v jednotlivých sektoroch
nebudú výrazne líšiť, je pravdepodobné, že sa budú jednotlivé váhy používať pre všetky sektory
jednotne.
V sledovanom období finišujú práce na zostavovaní dotazníka, ktorý bude v letných mesiacoch
zaslaný pracovnej skupine na vyplnenie. Aktuálne je dotazník rozdelený na dve časti, prvá časť je
určená pre stredné školy, obsahuje cca 11 porovnávacích otázok a druhá pre vysoké školy so
siedmimi porovnávajúcimi otázkami. Otázky k stredným školám sú smerované napr. k miere
nezamestnanosti šesť/dvanásť mesiacov od ukončenia štúdia, mzde do/od päť rokov od ukončenia
štúdia, miery nezamestnanosti absolventov alebo pokračovania na VŠ, výsledky maturít a iné. Otázky
pre vysoké školy sa v niektorých bodoch podobajú ako napr. miera nezamestnanosti ale zisťuje sa aj
práca v odbore či hodnotenie zamestnávateľa. Prvú verziu tohto dotazníka mali možnosť
pripomienkovať vybraní experti z externého prostredia a aj samotní tajomníci, ktorých pripomienky
sa aktuálne zapracovávajú.
V nasledujúcom

sledovanom

období

bude

realizovaný

spomínaný

dotazníkový

prieskum

a vyhodnotené údaje Realizačným tímom SRI. Následne sa napárujú „podkritériá“ na finálne zoznamy
identifikovaných relevantných škôl a prebehne pripomienkovanie resp. diskusie na úrovni
sektorových

rád. Po

finálnom

odsúhlasení sektorovými

poskytovateľov zverejnené na www.sustavapovolani.sk.
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radami, bude

toho

hodnotenie

1.4.4.2 Metodika identifikácie kľúčových škôl pre sektor v rámci hodnotenia poskytovateľov
vzdelávania
V tejto časti sa nachádza metodické vysvetlenie postupov pri určovaní kľúčových škôl pre sektor, ako
producentov ľudských zdrojov na trh práce v danom sektore. V sledovanom období bol vytvorený
súbor všetkých hodnotených vzdelávacích inštitúcií a prislúchajúcich odborov vzdelania, ako aj
pripravené databázové rozhranie a vstupné údaje k hodnoteniu uplatnenia absolventov škôl.

1.4.4.3 Určenie škôl a odborov vzdelania prislúchajúcich k sektorom
V prvom kroku sú jasne definované objekty, ktoré budú hodnotené na úrovni sektorov. Keďže
jednotlivé školy (stredné a vysoké) môžu produkovať absolventov pre rôzne sektory, je nevyhnutné
každú školu a na nej vyučované odbory vzdelania jednoznačne prideliť k sektorom. Hodnotenými
objektami (𝑽) tak budú usporiadané dvojice (vzdelávacia inštitúcia, odbory vzdelania pre sektor).
Tieto sú identifikované na základe garantovaných zamestnaní sektorom. K zamestnaniam sú na
základe vyvinutej metodológie priradené optimálne odbory vzdelania a následne priradené školy,
ktoré tieto odbory vzdelania vyučujú. Vytvorená je tak prvotná množina hodnotených objektov
(vzdelávacia inštitúcia, odbory vzdelania pre sektor).
Prvotná množina hodnotených objektov bola následne poskytnutá sektorovým expertom na
expertné posúdenie, doplnenie, alebo vyradenie objektov z hodnotenia v rámci sektora. Pripomienky
sú následne technicky zapracované a výsledkom je finálna množina hodnotených objektov (𝑽).

1.4.4.4 Určenie ukazovateľov vstupujúcich do hodnotenia poskytovateľov vzdelávania
Keďže hodnotenie vzdelávacích inštitúcií musí zohľadňovať viaceré ukazovatele, bolo nevyhnutné
určiť konsenzus ich obsahu zohľadňujúc pritom existujúce dátové možnosti a názory sektorových
exportov.
V prvom kroku sú navrhnuté vstupné ukazovatele spoločnosťou TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. na
základe dostupných a potenciálne získateľných dátových zdrojov. Výsledkom je prvotná množina
hodnotených kritérií.
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Ukazovatele boli následne postúpené tajomníkom sektorových rád, ktorí k nim vzniesli pripomienky
(po konzultácii so sektovými expertmi) a výsledkom je finálna množina hodnotených kritérií (K).
Až do realizácie finálneho hodnotenia môže byť množina hodnotených kritérií upravovaná
a rozširovaná. V nasledujúcich tabuľkách sa nachádza zoznam ukazovateľov, ktoré sú navrhované
k hodnoteniu stredných a vysokých škôl. Každý z ukazovateľov bude do hodnotenia vstupovať so
stanovenou váhou určenou sektorovými expertmi. Niektoré ukazovatele tak môžu mať aj nulovú
váhu pokiaľ tak experti rozhodnú a tieto teda nebudú vplývať na výsledok hodnotenia. Pri názve
ukazovateľa sú uvedené aj niektoré zaužívané skratky. Skratka „do5r_2020“ vyjadruje absolventov do
päť rokov od ukončenia štúdia v roku 2020. Analogicky „nad5r_2020“ vyjadruje hodnotu ukazovateľa
v roku 2020 za absolventov, ktorí ukončili štúdium pred viac ako piatimi rokmi a „spolu_2020“ je
hodnota ukazovateľa za všetkých absolventov bez ohľadu na to, aký čas uplynul od ukončenia štúdia.
V zátvorkách za ukazovateľmi sa súčasne nachádza základné vymedzenie zdrojov k danému
ukazovateľu:
▪

„stopa“ predstavuje administratívne zdroje dát, ktoré sú prepojené do systému sledovania
uplatnenia absolventov www.uplatnenie.sk,

▪

„núcem“ predstavuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,

▪

„iscp“ predstavuje údaje zo zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04,

▪

„upsvar“ predstavuje údaje z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

▪

„šiov“ predstavuje Štátny inštitút odborného vzdelávania,

▪

„TREXIMA“ predstavuje vlastnú metodiku TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.,

▪

„MŠVVaŠ SR“ predstavuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,

▪

„CVTI“ predstavuje Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky.

Výpočty ukazovateľov
V prvom kroku bolo nevyhnutné vytvoriť nové váhové schémy na výpočet ukazovateľov viazaných
k absolventom. Váhové schémy (ISCP) určené na úrovni kraja a podniku totiž nie sú vhodné na
analýzu ukazovateľov na úrovni odborov vzdelania a škôl. Táto skutočnosť bola overená porovnaním
údajov za absolventov roku 2018 a 2019 z ISCP a administratívnych zdrojov dát na
www.uplatnenie.sk. Boli stanovené nové dopočtové schémy ISCP tak, aby odhady ukazovateľov boli
robustné a presné na úrovni odborov vzdelania a jednotlivých škôl. Dopočtové schémy sú
prepočítané na počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v jednotlivých rokoch od roku 2001.
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Niektoré ukazovatele pri stredoškolských absolventoch sú prepočítané aj na úroveň kraja, keďže pri
týchto absolventoch je väčší predpoklad, že sa uplatňujú v kraji ukončenia štúdia ako pri
vysokoškolských absolventoch. V tomto prípade by bolo zavádzajúce hodnotiť vzdelávaciu inštitúciu
v ekonomicky slabšom regióne na základe absolútnych hodnôt a porovnávať ju so vzdelávacou
inštitúciou v ekonomicky silnom regióne. Prepočet na úroveň kraja prebieha podielom hodnoty
ukazovateľa za danú školu na hodnote ukazovateľa v danom kraji.
Tabuľka č. 5

Navrhované ukazovatele vstupujúce do hodnotenia stredných škôl

Kategória
ukazovateľov

Ukazovateľ – popis

Mzdy

mzda_do5r_2020 (iscp)
mzda_nad5r_2020 (iscp)
mzda_spolu_2020 (iscp)
mzda absolventov roka 2019 v roku 2020 (stopa absolventa _administratívne zdroje)
rast miezd 2016/2020 (iscp)
mzda_do5r_2020 (iscp) - prepočet na úroveň kraja
mzda_nad5r_2020 (iscp) - prepočet na úroveň kraja
mzda_spolu_2020 (iscp) - prepočet na úroveň kraja
mzda absolventov roka 2019 v roku 2020 (stopa_administratívne zdroje) prepočet na úroveň kraja
rast miezd 2016/2020 (iscp) - prepočet na úroveň kraja

Zamestnanie

miera nezamestnanosti 3 mesiace od ukončenia štúdia (stopa absolventa)
miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa absolventa)
miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa absolventa)

Práca v odbore

miera nezamestnanosti 24 mesiacov od ukončenia štúdia (UPSVaR)
miera nezamestnanosti 3 mesiace od ukončenia štúdia (stopa absolventa) prepočet na úroveň kraja
miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa absolventa) prepočet na úroveň kraja
miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa absolventa)
- prepočet na úroveň kraja
miera nezamestnanosti 24 mesiacov od ukončenia štúdia (UPSVaR) prepočet na úroveň kraja
podiel pracujúcich v odbore do 5r od ukončenia štúdia (iscp)
podiel pracujúcich v odbore nad 5r od ukončenia štúdia (iscp)
podiel pracujúcich v odbore (iscp)
podiel pracujúcich v odbore u absolventov 2019 (stopa)
podiel nadkvalifikovaných nad 5r od ukončenia štúdia (iscp)
podiel nadkvalifikovaných do 5r od ukončenia štúdia (iscp)
podiel nadkvalifikovaných spolu (iscp)
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Kategória
ukazovateľov

Ukazovateľ – popis
podiel nadkvalifikovaných u absolventov 2019 (stopa)
podiel odchádzajúcich do zahraničia (stopa)

Hodnotenie
zamestnávateľa
Pokračovanie na VŠ

tieto informácie budú získané prostredníctvom osobitného prieskumu
hodnotenie odborov, na ktoré pokračujú v štúdiu (TREXIMA)
podiel zapísaných 2020 (stopa)
podiel zapísaných 2019 (stopa)
podiel zapísaných 2018 (stopa)

Výučba a výsledky

počet študentov v duálnom systéme vzdelávania (šiov)
výsledky maturity z jazyk 2019 (núcem)
výsledky maturity z jazyk 2018 (núcem)
výsledky maturity z jazyk 2017 (núcem)
výsledky maturity sjl 2019 (núcem)
výsledky maturity sjl 2018 (núcem)
výsledky maturity sjl 2017 (núcem)
vysledky maturity mat 2019 (núcem)
podiel žiakov na učiteľa (MŠVVaŠ)
počet študentov pripravujúcich pre sektor (TREXIMA)

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 6

Navrhované ukazovatele vstupujúce do hodnotenia vysokých škôl

Kategória ukazovateľov

Ukazovateľ – popis

Mzdy

mzda_do5r_2020 (iscp)
mzda_nad5r_2020 (iscp)
mzda_spolu_2020 (iscp)
mzda absolventov roka 2019 v roku 2020 (stopa_administratívne zdroje)
rast miezd 2016/2020 (iscp)

Zamestnanie

miera nezamestnanosti 3 mesiace od ukončenia štúdia (stopa)
miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa)
miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa)
miera nezamestnanosti 24 mesiacov od ukončenia štúdia (upsvar)

Práca v odbore

podiel pracujúcich v odbore do 5r od ukončenia štúdia (iscp)
podiel pracujúcich v odbore nad 5r od ukončenia štúdia (iscp)
podiel pracujúcich v odbore (iscp)
podiel pracujúcich v odbore u absolventov 2019 (stopa)
podiel nadkvalifikovaných nad 5r od ukončenia štúdia (iscp)
podiel nadkvalifikovaných do 5r od ukončenia štúdia (iscp)
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Kategória ukazovateľov

Ukazovateľ – popis
podiel nadkvalifikovaných spolu (iscp)
podiel nadkvalifikovaných u absolventov 2019 (stopa)
podiel odchádzajúcich do zahraničia (stopa)

Hodnotenie
zamestnávateľa

Tieto informácie budú získané prostredníctvom osobitného prieskumu

Záujem o štúdium a
výučba

počet pedagógov na študenta (MŠVVaŠ)
podiel prihlášok a zapísaných (CVTI)
počet študentov pripravujúcich sa pre sektor (TREXIMA)

Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.4.4.5 Charakteristika výsledného hodnotenia
Výsledné hodnotenie pre konkrétny objekt (vzdelávacia inštitúcia, odbory vzdelania) bude číslo
v rozmedzí 1-100. Čím vyššie hodnotenie, tým vyšší rating, resp. tým je hodnotený objekt
„kvalitnejší“ z pohľadu vstupných ukazovateľov. Hodnotenie 1-100 pri konkrétnej vzdelávacej
inštitúcii bude vyjadrovať percento vzdelávacích inštitúcií s horším celkovým hodnotením. Toto
hodnotenie bude na publikačné účely následne transformované na požadovanú úroveň (1-5, alebo 110 a pod.).

1.4.4.6 Metodika tvorby váh ukazovateľov
Keďže do hodnotenia jednotlivých vzdelávacích inštitúcií bude vstupovať viacero (𝑛) ukazovateľov, je
nevyhnutné definovať váhy týchto ukazovateľov (𝑤𝑖 ). Tieto váhy musia byť Objektívne a všeobecne
akceptované, resp. nemôžu byť určené na základe subjektívnych „dojmov“ riešiteľov ale na základe
konsenzu hlavných stakeholderov, relevantných osôb a inštitúcií, ktoré budú používať výsledky
hodnotenia.
V prvom kroku je určený zoznam relevantných stakeholderov a expertov na úrovni sektorov, ktorí
budú zapojení do systému určenia váh. Výsledkom bude zoznam relevantných osôb na určenie váh
ukazovateľov. Následne je navrhnuté technické riešenie k získaniu údajov od relevantných osôb
na určenie váh ukazovateľov. Výsledkom je návrh technického riešenia, vrátane koncepcie otázok.
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Metodika výpočtu váh za konkrétneho experta
Pri výpočte váh je potrebné vyriešiť viacero problémov. V prvom rade nie je možné určiť váhy
všetkých ukazovateľov (𝑛) naraz konkrétnym expertom (𝑬). To znamená, nie je možné použiť
dotazník typu – povedzte nám aké váhy by mali mať tieto ukazovatele. Predovšetkým, pokiaľ je
vstupných kritérií veľké množstvo, je extrémne náročné odpovedať na takúto otázku relevantne.
Je omnoho jednoduchšie, ale predovšetkým relevantnejšie, získať tieto informácie porovnávaním
kritérií v pároch (rozhodovať sa medzi dvomi kritériami naraz, nie medzi n kritériami). Získané budú
váhy v nasledujúcej štruktúre:
Tabuľka č. 7
K1
K2
...
Kn

Váhové schémy expertov
K1
K2
...
0
w(1,2)
...
w(2,1)
0
...
...
...
...
w(n,1)
w(n,2)
...

Kn
w(1,n)
w(2,n)
w(3,n)
0

Zdroj: TREXIMA Bratislava

𝐾𝑖 pritom vyjadruje číslo kritéria (vstupného ukazovateľa) a 𝑤𝑖,𝑗 vyjadruje váhu kritéria 𝑖 v porovnaní
s kritériom 𝑗 (ktoré zadá expert v dotazníku). Platí 𝑤𝑖,𝑗 + 𝑤𝑗,𝑖 = 1. Výsledná váha 𝑤𝑖𝑚 kritéria 𝐾𝑖 za
experta 𝐸𝑚 sa vypočíta ako:

𝑤𝑖𝑚 =

∑𝑗 𝑤𝑖,𝑗
∑𝑖 ∑𝑗 𝑤𝑖,𝑗

Metodika výpočtu zjednotených váh za všetkých expertov
Na základe metodiky v predchádzajúcom texte budú určené váhy jednotlivých kritérií za jednotlivých
expertov. To znamená, že za každého experta 𝐸𝑚 budeme mať k dispozícii vektor váh za všetky
kritériá 𝑤1𝑚 , 𝑤2𝑚 , … , 𝑤𝑘𝑚 . Týchto vektorov váh budeme mať toľko, koľko expertov bude zapojených
do určovania váh.
Ďalšou úlohou je však spojiť tieto parciálne váhy za jednotlivých expertov do finálneho celku, teda
jednotného vektoru váh vstupných kritérií (𝑤1 , 𝑤2 , … , 𝑤𝑘 ). Agregácia váh za všetkých expertov
𝐸1 , 𝐸2 , . . . , 𝐸𝑛 bude prebiehať na základe pridelených váh jednotlivých expertov 𝑎1 , 𝑎2 , . . . , 𝑎𝑛 (ich
suma musí byť 1) a nasledovného vzťahu:
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𝑗

𝑤𝑖 = ∑ 𝑎𝑗 𝑤𝑖
𝑗

𝑗

,kde 𝑤𝑖 je finálna váha kritéria 𝑖, 𝑎𝑗 je váha experta 𝑗 a 𝑤𝑖 je váha experta 𝑗 pri kritériu 𝑖.
Metodika výpočtu váh expertov
Niektorí experti môžu mať na finálny výsledok rôzny vplyv. Tento vplyv sa určuje na základe súboru
váh expertov 𝑎1 , 𝑎2 , . . . , 𝑎𝑛 . Tieto váhy je možné určiť buď subjektívne na základe postavenia
a dôležitosti experta, alebo je možné každému expertovi priradiť rovnakú váhu alebo je možné využiť
korelácie medzi váhami kritérií od jednotlivých expertov.
V súčasnosti sa predpokladá využitie tretej uvedenej metódy, ktorá je v najväčšej miere objektívna.
Jej podstata spočíva v priradení nižších váh expertom, ktorých váhové schémy kritérií sa vo veľkej
miere líšia od konsenzu ostatných expertov.
V prvom kroku sa definujú korelácie medzi jednotlivými expertmi (medzi ich určenými váhami
kritérií):
Tabuľka č. 8
E1
E2
...
En

Korelácie medzi stanovenými váhami expertov
E1
E2
...
En
1
r(1,2)
...
r(1,n)
r(2,1)
1
...
r(2,n)
...
...
...
r(3,n)
r(n,1)
r(n,2)
...
1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

, kde 𝑟(𝑖, 𝑗) je miera korelácie medzi expertom 𝐸𝑖 a 𝐸𝑗 (resp. medzi nimi určenými váhami kritérií).
Finálna váha 𝑎𝑖 experta 𝐸𝑖 sa určí ako:

𝑎𝑖 =

[∑𝑗 exp (𝑟(𝑖, 𝑗))] − exp (1)
∑𝑗{[∑𝑗 exp (𝑟(𝑖, 𝑗))] − exp (1)}

Síce tento vzorec vyzerá na prvý pohľad strašidelne, platí, že čím je nižšia zhoda váh kritérií experta
s konsenzom ostatných expertov, tým má expert na hodnotení nižšiu váhu.
Poznámka: exponenciálna funkcia s prirodzeným základom „e“ (resp. exp) je použitá z dôvodu
odstránenia problému záporných korelácií. Tento problém by bol tiež odstránený umocnením
korelačných koeficientov, avšak to by vytvorilo ďalší problém, kde vysoká záporná korelácia (teda
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úplne opačné odhady experta oproti ostatným expertom), by vstupovala do vyhodnotenia s rovnakou
váhou ako vysoká pozitívna korelácia (teda odhady experta totožné so všeobecným konsenzom),
pretože (𝑟)2 = (−𝑟)2 . Tento problém rieši práve exponenciálna funkcia.
Nakoniec je potrebné určiť, či váhy budú agregované na úrovni sektora, alebo na národnej úrovni.
Teda, či budú váhy individuálne alebo jednotné pre každý sektor. Toto bude možné určiť na základe
konkrétnych výsledkov a odlišností váhových schém medzi jednotlivými sektormi. Pokiaľ sa váhy
v jednotlivých sektoroch nebudú výrazne líšiť, budú použité jednotné váhy pre všetky sektory.

1.4.4.7 Metodika výpočtu hodnotenia poskytovateľov vzdelávania
Vo všeobecnosti metódy viackriteriálneho hodnotenia, ktorých výsledkom je hodnotenie, podávajú
bezrozmerné výsledky. To znamená, že síce je možné usporiadať objekty podľa hodnotenia, ale nie je
možné individuálne hodnotiť hodnotu rankingu.
Tento problém rieši metodológia, ktorú vyvinula spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. kde
finálne hodnotenie je v rozmedzí 1-100 a súčasne je aj individuálne interpretovateľné ako percento
objektov s horším hodnotením.
Pri viackriteriálnom hodnotení zväčša vstupuje do hodnotenia viacero ukazovateľov, ktoré majú
rôzne merné jednotky (napríklad mzdy v EUR, miera nezamestnanosti v % a pod.). Preto je vždy pred
výpočtom nevyhnutné vstupné ukazovatele previesť na spoločné jednotky – teda ukazovatele
štandardizovať. Zväčša sa využíva štandardizácia – normovanie. Pri normovaní premenných sa však
stráca ich interpretovateľnosť a aj z tohto dôvodu je finálne hodnotenie následne bezrozmerné číslo.
Preto sa bude štandardizovať výstup prostredníctvom vyvinutej kvantilovej metódy, kedy je hodnota
ukazovateľa prevedená na kvantil, resp. určené percento objektov, ktoré majú horšiu hodnotu
ukazovateľa ako daný objekt. Tieto kvantily budú následne prevážené váhami ukazovateľov
z metodiky v predchádzajúcej časti a určený jednotný kvantil – ktorý bude súčasne finálnym
rankingom objektu v rozmedzí 1-100.
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1.4.5 Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami a v procese tvorby
a revízie NŠZ
Nižšie uvedená tabuľka sumarizuje zmeny v počtoch garantovaných NŠZ ku dňu 10.6.2021 za 24
sektorových rád. V predposlednom stĺpci je vyznačený prírastok, úbytok alebo nezmenený počet
garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady ku koncu sledovaného obdobia. Posledný stĺpec
uvádza aktuálny počet garantovaných NŠZ. V tomto období prišlo k výraznejšiemu poklesu
garantovaných NŠZ, a to o 25. Dôvodom bolo zlučovanie viacerých NŠZ do jedného, resp. zrušenie
garancie NŠZ vzhľadom na duplicitu v zozname garantovaných NŠZ. Spolu je za všetky sektorové rady
garantovaných 1 942 NŠZ.
Najväčší nárast garantovaných NŠZ bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a
šport (+3 NŠZ). Naopak, najvýraznejší pokles (-15 NŠZ) bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre
verejné služby a správu, kde boli zrušené viaceré garancie NŠZ vzhľadom na duplicity.
V štrnástich sektorových radách nenastala v sledovanom období žiadna zmena v počte
garantovaných NŠZ (oproti predchádzajúcemu obdobiu), čo predstavuje 58,3% zo všetkých
sektorových rád.
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Tabuľka č. 9
NSP II

Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady
SRI

NSP III

1

71

71

0/71

+6/77

0/77

-1/76

-1/75

0/75

0/75

0/75

0

Aktualizova
ný počet
garantovan
ých NŠZ za
sektorovú
radu
75

2

47

48

-1/47

+6/53

+3/56

-5/51

0/51

0/51

0/51

0/51

0

51

3

52

52

0/52

0/52

+1/53

0/53

0/53

0/53

0/53

0/53

0

53

4

73

59

-3/56

0/56

-1/55

-2/53

0/53

+1/54

0/54

0/54

0

54

5

58

67

+1/68

0/68

0/68

0/68

0/68

0/68

0/68

0/68

0

68

6

30

30

0/30

0/30

0/30

0/30

0/30

+2/32

0/32

0/32

0

32

7

23

27

0/27

+10/37

-2/35

+10/45

0/45

0/45

0/45

0/45

0

45

8

50

50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0

50

0/53

0/53

0/53

+8/61

0/61

0/61

+2/63

0

63

P.č.
sekt.
rady

Počet
garant
Počet
ovaný garantova
ch
ných NŠZ
NŠZ

Stav ku 15. 7.
2019 57
56F

Stav k 10.
10. 2019 58
57F

Stav k 10. 1. Stav k 10.
2020 59
3. 2020 60

Stav k 10. 6. 2021

58F

59F

Stav k 10.
6. 2020 61
60F

Stav k 10. 10.
2020 62
61F

Stav
k 10. 1.
2021 63

Stav k 10. 3.
2021 64

Zmena v počte
garantovaných
NŠZ za
sektorovú radu

63F

62F

9

47

53

0/53

10

56

56

0/56

0/56

+6/62

0/62

-2/60

0/60

0/60

0/60

0

60

11

26

35

0/35

0/35

0/35

-2/33

+2/35

-1/34

0/34

0/34

+2

36

12

71

74

0/74

+2/76

0/76

+4/80

-1/79

-1/78

0/78

0/78

0

78

13

53

53

0/53

+4/57

-2/55

-1/54

+1/55

+3/58

-1/57

0/57

-1

56

14

64

69

0/69

+2/71

0/71

0/71

+8/79

0/79

-1/78

+1/79

-10

69

15

110

98

-6/92

-2/90

-2/88

-6/82

+5/87

-1/86

0/86

0/86

-1

85

Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
59 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
60 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
61 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
62 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
63 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
64 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ
57
58
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P.č.
sekt.
16
rady
17

SRI

Stav k 10. 6. 2021

NSP II

NSP III

99
41

101
42

0/101

0/101

0/101

0/101

+6/107

0/107

0/107

-1/106

0

106

0/42

+1/43

0/43

0/43

+12/55

0/55

0/55

0/55

0

55

87

0/87

0/87

0/87

0/87

+2/89

0/89

0/89

0/89

-1

88

19

80
0

149

0/149

+7/156

+4/160

-4/156

+2/158

-2/156

+3/159

-1/158

-2

156

20

0

142

0/142

-29/113

-30/83

-3/80

-5/75

+1/76

-1/75

0/75

+3

78

21

0

175

0/175

+2/177

-6/171

+1/172

-2/170

+1/171

0/171

0/171

-15

156

22

102

103

0/103

+1/104

0/104

0/104

+6/110

0/110

0/110

-3/107

0

107

23
24

0

227

0/227

+4/231

+2/233

-2/231

+4/235

+3/238

0/238

0/238

-1

237

77

84

18

Spolu

1230

1952

0/84

0/84

+1/85

0/85

-2/83

0/83

0/83

0/83

+1

84

-9 65/1943

+14 66/1957

-26 67/1931

-11 68/1920

+43 69/196
3

+6 70/1969

0 71/1969

-2 72/1967

-25 73

1942

64F

65F

66F

67F

68F

69F

70F

71F

72F

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová
rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová
rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj:

TREXIMA

zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe
zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2
67 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3
68 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4
69 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5
70 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 6
71 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 7
72 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 8
73 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 9
65
66
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Bratislava

1.4.6 Identifikácia

strategických

dokumentov

a inovačných

trendov

v sektoroch

hospodárstva SR
Monitoring

a identifikácia

medzinárodných

a národných

strategických

dokumentov

a ich

zaznamenávanie do IS SNP/SRI patrí medzi kontinuálne úlohy sektorových rád. V období 1.3.2021—
31.5.2021 bolo do SI NSP/SRI pridaných celkom 73 strategických dokumentov (51 medzinárodných
a 22 národných). Podrobnejšie informácie o týchto dokumentoch (vrátane krátkych anotácií) sú
uvedené v Informáciách tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria Prílohy č. 11-34 tejto správy.
Tabuľka č. 10 Prehľad počtu identifikovaných strategických dokumentov podľa sektorových rád
v období 1.3.2021 – 31.5.2021
typ strategického dokumentu
Sektorová rada
medzinárodný národný
celkový súčet
Administratíva, ekonomika, manažment

1

1

Aliancia sektorových rád

1

Automobilový priemysel a strojárstvo

2

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

2

2

Expertný tím finálnych posudzovateľov

1

1

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

5

5

Chémia a farmácia

4

4

Informačné technológie a telekomunikácie

1

2

3

Kultúra a kreatívny priemysel

1

1

2

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

14

4

18

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

2

5

7

Potravinárstvo

4

Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály

3

Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože

1
4

4
3

6

1

1

1

Verejné služby a správa

1
1

Vzdelávanie, výchova a šport

10

Celkový súčet

51

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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6

1
10

22

73

Tabuľka č. 11 Zoznam pridaných strategických dokumentov do IS SNP/SRI v období 1.3.2021 –
31.5.2021 podľa sektorov
typ strategického dokumentu
Sektorová rada / Zoznam pridaných strategických dokumentov
celkový
medzinár. národný
súčet
Administratíva, ekonomika, manažment
Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

1

1

Aliancia sektorových rád
Európska dátová stratégia

1

1

Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021

1

1

Európsky ekologický dohovor – Zelená dohoda

1

1

Automobilový priemysel a strojárstvo

Národný program znižovania emisií

1

1

Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030

1

1

Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

1

1

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia
udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030

1

1

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo
FinTech-Roadmap-1.1.

1

1

World Retail Banking Report 2021

1

1

1

1

Annual Report

1

1

Dekarbonizácia pre oceľ – Vodík ako riešenie v Európe

1

1

Dopyt po oceli po roku 2030

1

1

Vízia európskeho priemyslu do 2030

1

1

Vplyv európskeho oceľového priemyslu na hospodárstvo EÚ

1

1

ANNEXES to the Communication from the Commission to the European
Parliament and the Council Europe's Beating Cancer Plan

1

1

Europe's Beating Cancer Plan

1

1

Farmaceutická stratégia pre Európu
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Chemikálie –
stratégia udržateľnosti Na ceste k životnému prostrediu bez toxických
látok
Informačné technológie a telekomunikácie

1

1

1

1

Digitálny kompas 2030: európska cesta pre digitálne desaťročie

1

1

Expertný tím finálnych posudzovateľov
Flexibility@Work2021 embracing change
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Chémia a farmácia

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Stratégia a akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI
do roku 2025
Kultúra a kreatívny priemysel
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1

1

1

1

Sektorová rada / Zoznam pridaných strategických dokumentov

typ strategického dokumentu

Reformy pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu
Správa o umelej inteligencii vo vzdelávaní, v kultúre a audiovizuálnom
1
sektore
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

1

Akým výzvam čelia MSP v oblasti cestovného ruchu?

1

1
1

1

Future of Retail

1

1

Challenges and Choices for Europe. Global Trends to 2030

1

1

Inovační strategie České republiky 2019-2030

1

1

Mapping the future of Hotel and Restaurant experience

1

1

Návrh vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá
stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky.

1

1

Our five-year strategy

1

1

Perspective 2030. Destination the Netherlands.

1

1

Plan T – Master Plan for Tourism

1

1

Rebooting Retail

1

1

Retail 4.0: The Future of Reatil Grocery in a Digital World

1

1

Stratégia rozvoja cestovného ruchu mesta Levice na roky 2021-2026
Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 20212025
Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031

1

1

1

The Future of Hospitality

1

1

The Restaurant of the Future Arrives Ahead of the Schedule

1

1

Tourism in Tel Aviv. Vision and Master Plan

2

2

1
1

1

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov v
sektore ovocia a zeleniny na roky 2018 – 2024
Európsky ekologický dohovor – Zelená dohoda

1
1

1
1

Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku

1

1

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

1

1

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2019

1

1

Stratégia „z farmy na stôl“

1

Viacročný národný strategický plán rozvoja akvakultúry Slovenskej
republiky na roky 2014 – 2020

1
1

1

Potravinárstvo
Food 2030 - pathways for action Research and innovation policy as a
driver for sustainable, healthy and inclusive food systems
Príloha k Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030
Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 Prinavrátenie prírody
do našich životov
The National Food Strategy: Part One – July 2020

1

1

1

1

1

1

1

1

Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály
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Sektorová rada / Zoznam pridaných strategických dokumentov
A Hydrogen Strategy for a climate-neutral Europe (Európska vodíková
stratégia)
Európsky ekologický dohovor – Zelená dohoda
Národný program výchovy a vzdelávania – Kvalitné a dostupné
vzdelanie pre Slovensko 2018-2027
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s
výhľadom do roku 2050
Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v
roku 2050

typ strategického dokumentu
1

1

1

1
1

1

1

1

1

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030)

1
1

1

1

1

Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia
udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030
Textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Biela
kniha o umelej inteligencii — Európsky prístup k excelentnosti a dôvere
[COM(2020) 65 final]
Verejné služby a správa

1

Plán obnovy a odolnosti_komplet dokument

1

1

Vzdelávanie, výchova a šport
European Framework for the Digital Competence of Educators
(DigCompEdu)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Systémy identifikace kompetencí v mezinárodním srovnání / Analýza
zahraničních studií a trendů na trhu práce – VZ KOMPETENCE 4.0

1

1

The Digital Competence Framework for Citizens

1

1

Usnesení o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti
vzdělávání a odborné přípravy s ohledem na vytvoření Evropského
prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030)

1

1

Uznesenie o strategickom rámci európskej spolupráce v oblasti
vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na vytvorenie Európskeho
priestoru vzdelávania a ďalší vývoj po jeho dosiahnutí (2021–2030)

1

1

Uznesenie Rady a zástupcov členských štátov zasadajúcich v Rade o
pracovnom pláne EÚ pre šport (1.1.2021-30.6.2024)

1

1

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o
dvojitých kariérach športovcov.

1

1

Final report A European approach to micro-credentials – output of the
micro-credentials higher education consultation group
Odporúčania Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a
odolnosť
Odporúčanie Rady o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít
vo všetkých sektoroch
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Sektorová rada / Zoznam pridaných strategických dokumentov
Celkový súčet

typ strategického dokumentu
51

22

73

Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.5 Osvedčené zahraničné prístupy k sektorovým inováciám a investičným
stimulom ako inšpirácia na podporu rozvoja a konkurencieschopnosti
Slovenska
Táto časť prináša informácie o zaujímavých trendoch a zahraničných prístupoch k inováciám
a investičným stimulom, ktoré by mohli slúžiť na podporu rozvoja a konkurencieschopnosti
Slovenska. Pozornosť sa v tejto podkapitole zameriava na krajiny, ktoré sú vzorom alebo významným
obchodným partnerom pre daný sektor. Prvotným zdrojom informácií sú často zástupcovia
profesijných organizácií pôsobiacich v sektorových radách, ktorí majú partnerskú spoluprácu
v zahraničí. Táto poskytuje informácie o tom:
▪

aké sú inovačné trendy v sektore v zahraničí,

▪

aké sú inovácie vo vybraných zahraničných krajinách, resp. vo vybranej krajine na podporu
konkrétneho sektora,

▪

ako inšpirujú vlády krajín podnikateľov pre nové investície,

▪

ako smerujú vo vybraných krajinách vzdelávanie a rekvalifikácie na podporu konkrétneho
sektora.

Informácie tajomníkov budú priebežne, v jednotlivých realizačných etapách, prinášať inšpirácie
a informácie o tom, aké opatrenia sa rôzne krajiny rozhodli zaviesť na podporu toho ktorého sektora.
Príklady spracovania tejto témy sú krátke informácie o Digitálnej poľnohospodárskej stratégii
Maďarska a podpore STEM vzdelávania v Írsku:
Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo, rybolov – Maďarsko: Digitálna poľnohospodárska
stratégia
Poľnohospodárstvo je významným strategickým odvetvím maďarského národného hospodárstva. Až
58 % územia krajiny tvorí poľnohospodársky obrábaná pôda. Maďarskí poľnohospodári každoročne
dostávajú priame platby vo výške takmer 1,4 miliardy EUR určené na stabilizáciu príjmu,
zmierňovanie rizík a zlepšenie finančnej situácie. V rámci programu rozvoja vidieka je vyčlenených
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asi 3,6 milióna EUR pre mikropodniky, malé a stredné podniky a rodinné farmy, ako aj na odvetvia
náročné na pracovnú silu (napr. chov zvierat, výroba potravín). Viac ako 50 % týchto prostriedkov sa
vynakladá na investičné projekty.
Digitálna transformácia významne mení technologické a ekonomické procesy, zamestnanosť a
sociálne vzťahy v poľnohospodárskom sektore.
V roku 2019 predstavila maďarská vláda Digitálnu poľnohospodársku stratégiu. Jej cieľom je
zjednodušenie administratívnych procesov, ktoré povedú k zrýchleniu výrobných procesov a tým
zvýšia efektivitu výroby až o 60 %. Na plnenie strategických úloh v súvislosti s potravinovou
sebestačnosťou (jedna z priorít maďarskej vlády) je potrebné maximálne využiť príležitosti, ktoré
digitalizácia ponúka. Stratégia má vytvoriť priaznivé politické prostredie na začlenenie technológií
precízneho poľnohospodárstva do každodennej praxe, v ktorej sa kladie dôraz na technické
vzdelávanie. Výrobcom sa má poskytovať profesionálne poradenstvo, ktoré im pomôže pri
navrhovaní, výbere, integrácii nástrojov a aplikácií a využívaní údajov a informácií. Výrobcovia majú
mať prístup k inovačným centrám, testovacím závodom, vzorovým farmám a znalostiam, čo im
pomôže s inováciami a rozhodovaním. V súvislosti s reguláciou vplyvu na životné prostredie sa
plánuje podmieniť získanie poľnohospodárskych dotácií používaním digitálnych technológií a
precízneho poľnohospodárstva. Štátne profesionálne podporné systémy a databázy majú priamo a
bezplatne podporovať výrobcov, producentov, verejnú správu aj vidiecke subjekty tým, že
zabezpečia prístup na domáci a medzinárodný trh, poskytnú informácie o meteorologických
podmienkach, ochrane rastlín, veterinárnom a vodnom hospodárstve, ako aj najnovšie odborné
informácie a poznatky pri využívaní databáz GIS (Geografický informačný systém na získavanie,
ukladanie, analyzovanie a manažovanie hlavne priestorových dát). Predpokladá sa, že program
vytvorí

pracovné

miesta

pre

približne

2 500 – 3 000 IT technikov a vývojárov softvéru a preto je nutné, aby v oblasti svojich študijných
programov univerzity flexibilne na túto budúcu potrebu reagovali. Úspešná digitálna transformácia
poľnohospodárstva vytvára pre Maďarsko príležitosť stať sa lídrom v implementácii technologických
inovácií v Európe.
Sektor informačné technológie a telekomunikácie – Írsko: podpora STEM vzdelávania v školskom
vzdelávacom systéme
Z pohľadu formálneho vzdelávacieho systému a jeho transformácie pre potreby rozvoja sektora
informačných technológií a telekomunikácií je vhodný príklad Írsko, ktoré má ambíciu ponúkať v roku
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2026 najlepšie vzdelávacie a tréningové služby v oblasti rozvoja STEM 74 zručností v Európe. Prijatá
73F

Stratégia rozvoja STEM zručností 75 spolu s prijatým akčným plánom definuje STEM vzdelávanie, jeho
74F

potrebu, stanovuje ambíciu, víziu a indikátory a základné piliere a aktivity na dosiahnutie efektívnej
implementácie.
Stratégia stanovuje, ktoré konkrétne STEM zručnosti budú rozvíjané na jednotlivých stupňoch
vzdelávania, počnúc už predškolskou prípravou. Súčasťou stratégie sú aktivity venované propagácii
STEM vzdelávania v rámci národného vzdelávacieho systému, ktoré sú prepájané s ďalšími
strategickými dokumentmi z rezortu vzdelávania (Akčný plán pre vzdelávanie, Národná stratégia
rozvoja zručností Írska, Digitálna stratégia pre školy atď.). Vzdelávací ekosystém pre STEM zručnosti
zahŕňa komplexný pohľad na vzdelávanie jednotlivca: od vzdelávania v rodine, cez predškolské,
školské a vyššie vzdelávanie až po neformálne a ďalšie vzdelávanie, vrátane korporátneho. Stratégia
vychádza z troch princípov a definuje štyri piliere:
Tri princípy stratégie:
1. STEM zručnosti prebudia zvedavosť človeka, ktorý potom dokáže riešiť skutočné problémy
a robiť kvalifikované kariérne rozhodnutia,
2. STEM zručnosti sú interdisciplinárne, preto umožňujú učiacemu sa budovať a aplikovať
vedomosti, prehĺbiť pochopenie a rozvinúť kreatívne a kritické myslenie v autentickom
kontexte,
3. STEM vzdelávanie zahŕňa aj kreativitu, umenie a dizajn.
Štyri piliere stratégie:
1. Zvýšiť zapojenie a účasť študentov: podporiť pozitívny záujem u detí, žiakov a študentov,
ktorý bude viesť k zvýšeniu počtu študentov STEM vzdelávania,
2. Rozšíriť kapacity pre predškolské a základné vzdelávanie: podporiť vzdelávanie a rozvoj
zručností učiteľov a praktikantov na všetkých úrovniach predškolského a základného
vzdelávania,

74
75

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
Zdroj: STEM Education Policy Statement 2017 – 2026 (Ministerstvo vzdelávania a zručností, Írsko, 2017)
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3. Podporiť praktickú stránku STEM vzdelávania: žiaci a študenti musia byť vedení k aktivite
a reflexii cez praktické prvky vzdelávania, ktoré rozvinú ich zvedavosť, kreativitu a schopnosť
riešiť problémy, potrebné je tiež zvýšenie využívania digitálnych technológií v STEM
vzdelávaní, zdôraznenie väzby na umelecké smery a rozvoj partnerstiev medzi vzdelávacím,
výskumným a priemyselným sektorom,
4. Podporiť systém rozvoja ekosystému STEM vzdelávania prenosom vedomostí z výskumu
a vývoja do škôl, kontinuálnym rozvojom kurikúl a obsahov vzdelávania.
Stratégia je rozdelená do troch fáz, pričom pre každú z nich je pripravený samostatný implementačný
plán:
1. Fáza 1 (2017 – 2019): rozvoj kapacít a prípravy nových iniciatív, vrátane auditu
a vyhodnocovania existujúceho stavu,
2. Fáza 2 (2020 – 2022): príprava a rozvoj koherentného ekosystému pre STEM vzdelávanie,
3. Fáza 3 (2023 – 2026): realizácia a naplnenie vízie stratégie.
Podrobnejšie sú tieto témy rozpracované v informáciách tajomníkov, ktoré tvoria Prílohy č. 11-34
tejto Priebežnej správy.

1.6 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu
inovácií do NŠZ – Charakteristika vývojových tendencií indikátora QALI
(pracovný vstup zložený z miezd a odpracovaných hodín) vo vzťahu
k produkcii v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Index QALI (Quality Adjusted Labour Input) je novým, experimentálnym indexom používaným na
výpočet multifaktorovej produktivity. Vznikol z dôvodu potreby optimalizovať určovanie vývoja
produktivity založeného výlučne na počte odpracovaných hodín. Podstata indexu QALI spočíva v tom,
že každý zamestnanec sa inou mierou podieľa na produkcii. Miera podielu na produkcii sa určuje
podľa mzdy, resp. platu zamestnanca. Index QALI teda zohľadňuje zmeny v štruktúre pracovných síl –
odpracované hodiny vyššie kvalifikovaných zamestnancov s vyššou mzdou sú vážené vyššie ako
odpracované hodiny nižšie kvalifikovaných zamestnancov.
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Tento prístup zabezpečuje presnejší obraz o pracovnom vstupe na rozdiel od tradičného prístupu
zameraného výlučne na množstve pracovného vstupu (odpracovaných hodín). Index QALI bol
spracovaný v projekte Spoločného výskumného centra, ako interného vedeckého útvaru EK
a EUROSTATU medzi rokmi 2014 a 2016. Index QALI poskytuje ďalšie perspektívy na posudzovanie
vývoja produktivity ako kľúčového akcelerátora ekonomického rozvoja.
Zatiaľ čo sú európske štatistiky indexu QALI založené ma kombinácii makro a mikro údajov kľúčových
európskych štatistických zisťovaní, SR vďaka štatistickému zisťovaniu o cene práce má všetky
komponenty na výpočet tohto indexu v jednom štatistikom zisťovaní, čo enormne zvyšuje kvalitu,
koherenciu, konzistenciu a spoľahlivosť údajov. Realizačný tím SRI na účely tejto priebežnej správy
spracoval prvýkrát v histórii pilotné údaje indexu QALI za jednotlivé sektory NSP/SRI.
Index QALI váži hodiny odpracované rôznymi typmi zamestnancov podľa ich relatívneho podielu na
všetkých mzdách v sektore, čím odráža ich príspevok k produkcii. Výpočet indexu QALI bol
realizovaný na základe kategorizácie zamestnancov podľa identifikovateľných charakteristík – vek,
sektor,

úroveň

vzdelania

a

vážením

zmien

v

počte

odpracovaných

hodín

každého

typu zamestnanca podľa jeho podielu na celkových vyplatených mzdách.
Hlavným zdrojom údajov je rezortné štatistické zisťovanie Informačný systém o cene práce (ďalej len
„ISCP“), z ktorého boli čerpané údaje o odpracovaných hodinách a vyplatených mzdách podľa veku,
sektora a úrovne vzdelania. Odpracované hodiny a vyplatené mzdy v jednotlivých vzdelanostnovekových skupinách sa následne porovnali s celkovým súčtom miezd a odpracovaných hodín v rámci
sektora. Nakoniec boli odpracované hodiny vážené ich podielom na celkových vyplatených
mzdách, kde váhy vychádzajú z geometrického priemeru za dva po sebe nasledujúce roky.
Tento postup je vyjadrený tzv. Törnqvistovým indexom 76:
75F
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EUROPEAN COMMISSION. 2020. Methodological document on labour productivity indicators for the EU-28:
quality adjusted labour input. [online]. EUR-Lex, 2020. [cit. 2021-29-03]. Dostupné na internete:
<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7894008/8915486/Methodology_QALI.pdf>
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Počet odpracovaných hodín je v tomto prípade rozdelený do 9 skupín (i) – pracovná sila je členená na
základe troch vzdelanostných a troch vekových skupín. Rast v počte hodín podľa rokov (t) v porovnaní
s predchádzajúcim rokom je možné vyjadriť pomocou Törnqvistovho indexu, ktorý je definovaný ako
vážený geometrický priemer rastu odpracovaných hodín (h), kde váhy sú podiely príjmu z práce (w)
naprieč rôznymi skupinami (i) a ei,t predstavuje zárobok rôznych skupín (i). 77
76F

Porovnanie produkcie a indexu QALI bolo realizované pomocou korelačnej analýzy. Výsledky
korelačnej

analýzy

boli

interpretované

na

základe

upravenej

škály

od Cohena,

ktorú

vytvoril Will G. Hopkins (2002) 78.
77F

Tabuľka č. 12 Škála indexu korelácie
Interval korelácie Interpretácia korelácie
0,0 - 0,1
triviálna korelácia
0,1 - 0,3
malá korelácia
0,3 - 0,5
stredná korelácia
0,5 - 0,7
veľká korelácia
0,7 - 0,9
veľmi veľká korelácia
0,9 – 1
takmer dokonalá korelácia
Zdroj: Cohen, Hopkins, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Rovnako je dôležité poznamenať, že prvý odsek pri každom sektore sa týka produkcie celkovo.
Informácie o produkcii sú znázornené v tabuľke. Následne sú v texte charakterizované informácie
z nižšie uvedenej tabuľky, po ktorých v ďalších odsekoch nasledujú informácie z grafov.
Tabuľka č. 13 Vybrané ukazovatele produkcie medzi rokmi 2011 až 2019 v sektorovej štruktúre
NSP/SRI
Maximálna hodnota
Zmena
produkcie
Podiel na
Sektor
medzi rokom priemere
Rok
2011 a 2019
SR
Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Sektor ťažba a úprava surovín, geológia
Sektor potravinárstvo
Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

77

5,0%
16,3%
10,1%
14,4%
18,0%

55,8%
6,9%
46,3%
18,1%
45,0%

2012
2019
2019
2019
2019

Törnqvist, L. 1936. The Bank of Finland’s consumption price index, Bank of Finland Monthly Bulletin 10, s. 18.
78
HOPKINS, G., W. 2002. A Scale of Magnitudes for Effect Statistics. [online]. [cit. 2021-29-03]. Dostupné na
internete: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7894008/8915486/Methodology_QALI.pdf>.
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Zmena
Sektor
Maximálna hodnota
produkcie
Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
17,3%
21,6%
2019
medzi rokom
Sektor chémia a farmácia
-6,2%
165,1%
2011
2011 a 2019
Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
20,7%
57,9%
2019
Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
12,0%
21,9%
2019
Sektor automobilový priemysel a strojárstvo
65,6%
529,3%
2019
Sektor elektrotechnika
1,8%
123,0%
2015
Sektor energetika, plyn, elektrina
-6,8%
175,6%
2012
Sektor voda, odpad a životné prostredie
40,8%
17,1%
2019
Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia
20,7%
214,7%
2019
Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
19,2%
278,3%
2019
Sektor doprava, logistika, poštové služby
34,6%
144,7%
2019
Sektor informačné technológie a telekomunikácie
51,9%
70,8%
2019
Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
63,4%
199,2%
2019
Sektor kultúra a kreatívny priemysel
32,3%
19,1%
2019
Sektor vzdelávanie, výchova a šport
50,3%
62,4%
2019
Sektor verejné služby a správa
33,3%
98,2%
2019
Sektor administratíva, ekonomika, manažment
153,5%
95,8%
2019
Sektor zdravotníctvo, sociálne služby
61,6%
60,1%
2019
Sektor remeslá a osobné služby
51,1%
17,3%
2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Indikátor QALI možno charakterizovať ako pracovný vstup do komplexnejšieho multifaktorového
znázornenia produktivity. T. j. ide o indikátor, v ktorom sú ako hlavné parametre produktivity
zakomponované odpracované hodiny a mzdy. Celý indikátor sa odvíja od hodnoty v bázickom roku
2010 a následne vyjadruje rozdiel medzi predošlým a nasledovným rokom.
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Graf č. 2

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019,
rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 5 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku
2012, kedy jej výška predstavovala 55,8 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v šiestich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v troch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 16,4 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2010 a 2011.
Index QALI medziročne vzrástol v šiestich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
troch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných hodín
a vyplatených miezd z roku 2015 oproti roku 2014 sa najvýraznejšie zvýšil o 16 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2014 oproti roku 2013. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 52,7 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 3,6 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,16, pričom medzi rokmi
2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 25,7 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 13,8 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 6,4 % medzi rokmi 2013 a 2014 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 15 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (42,8 %) zamestnanci nad 50 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
44,4 %.
Graf č. 3

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore ťažba a úprava surovín,
geológia a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v
roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 16,3 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019,
kedy jej výška predstavovala 6,9 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v šiestich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v troch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 13,1 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2017 a 2018.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
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hodín a vyplatených miezd z roku 2019 oproti roku 2018 sa najvýraznejšie zvýšil o 24 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2018 oproti roku 2017. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 8,1 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 24,1 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,16, pričom medzi
rokmi 2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 20,8 % a súčasne vzrástol celkový počet
odpracovaných hodín o 13,5 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014,
čo bolo spôsobené poklesom vyplatených miezd o 8,8 % medzi rokmi 2010 a 2011 aj poklesom
celkového objemu odpracovaných hodín v sektore o 13,6 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (39,7 %) zamestnanci nad 50 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
43,1 %.
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Graf č. 4

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore potravinárstvo a vývoj
podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore potravinárstvo vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku 2019 oproti
roku 2011 bol na úrovni 10,1 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019, kedy jej výška
predstavovala 46,3 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v siedmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v dvoch sledovaných
rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 11 %, ktorý nastal medzi rokmi
2010 a 2011.
Index QALI medziročne vzrástol v šiestich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
troch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných hodín
a vyplatených miezd z roku 2011 oproti roku 2010 sa najvýraznejšie zvýšil o 9 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2010 oproti roku 2009. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 22,2 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol o
19,2 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,07, pričom medzi rokmi
2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 14,6 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 6,5 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 4,6 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 9,3 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (41,4 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 43,8 %.
Graf č. 5

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore textil, odevy, obuv
a spracovanie kože a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019,
rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 14,4 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku
2019, kedy jej výška predstavovala 18,1 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v šiestich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v troch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 15,8 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2010 a 2011.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
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hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 23 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 13 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 42 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2013, a to 1,09, pričom medzi rokmi
2012 a 2013 prišlo k nárastu objemu miezd o 10,8 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 8,2 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 8,2 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 16,8 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (43,5 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 46,4 %.
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Graf č. 6

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu
roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a
2019, rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 18 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v
roku 2019, kedy jej výška predstavovala 45 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v šiestich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v troch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 18,8 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2013 a 2014.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2018 oproti roku 2017 sa najvýraznejšie zvýšil o 18 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2017 oproti roku 2016. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 50 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol
o 1,1 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,15, pričom medzi rokmi
2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 18,6 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 12,2 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 5,4 % medzi rokmi 2016 a 2017 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 12,3 %.
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Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (39,6 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 42,1 %.
Graf č. 7

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore celulózo-papierenský
a polygrafický priemysel a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a
2019, rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 17,3 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor
v roku 2019, kedy jej výška predstavovala 21,6 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v piatich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v štyroch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 10,8 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2017 a 2018.
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Index QALI medziročne vzrástol v štyroch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
piatich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2018 oproti roku 2017 sa najvýraznejšie zvýšil o 17 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2017 oproti roku 2016. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 10,5 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 25,5 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2018, a to 1,09, pričom medzi
rokmi 2017 a 2018 prišlo k nárastu objemu miezd o 15,1 % a súčasne vzrástol celkový počet
odpracovaných hodín o 7,6 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014,
čo bolo spôsobené poklesom vyplatených miezd o 4,8 % medzi rokmi 2016 a 2017 aj poklesom
celkového objemu odpracovaných hodín v sektore o 9,5 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (38,2 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 40,6 %.
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Graf č. 8

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore chémia a farmácia a vývoj
podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore chémia a farmácia poklesala produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku 2019
oproti roku 2011 bol na úrovni 6,2 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2011, kedy jej výška
predstavovala 165,1 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v štyroch sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v piatich sledovaných
rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 31,6 %, ktorý nastal medzi
rokmi 2010 a 2011.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2017 oproti roku 2016 sa najvýraznejšie zvýšil o 5 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2016 oproti roku 2015. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 44,9 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol o
0,3 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2013, a to 1,04, pričom medzi rokmi
2012 a 2013 prišlo k nárastu objemu miezd o 3,1 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 3,3 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené rastom vyplatených miezd o 0,8 % medzi rokmi 2015 a 2016 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 4,8 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (38,1 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 41,6 %.
Graf č. 9

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel
v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 20,7 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019,
kedy jej výška predstavovala 57,9 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v piatich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v štyroch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 21,9 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2016 a 2017.
Index QALI medziročne vzrástol v štyroch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
piatich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
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hodín a vyplatených miezd z roku 2016 oproti roku 2015 sa najvýraznejšie zvýšil o 9 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2015 oproti roku 2014. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 26,1 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol o
13 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2011, a to 1,06, pričom medzi rokmi
2010 a 2011 prišlo k nárastu objemu miezd o 6 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 5,8 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 2,8 % medzi rokmi 2014 a 2015 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 8,3 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (37,9 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 40,3 %.
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Graf č. 10

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu
roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály vzrástla produkcia medzi rokmi
2011 a 2019, rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 12 %. Najvyššiu produkciu dosiahol
sektor v roku 2019, kedy jej výška predstavovala 21,9 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v
danom roku. Medziročne produkcia vzrástla v siedmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal
v dvoch sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 12,6 %,
ktorý nastal medzi rokmi 2010 a 2011.
Index QALI medziročne vzrástol v štyroch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
piatich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 18 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 3,1 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 46,7 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2013, a to 1,02, pričom medzi
rokmi 2012 a 2013 prišlo k nárastu objemu miezd o 1,8 % a súčasne vzrástol celkový počet
odpracovaných hodín o 1,9 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014,
čo bolo spôsobené poklesom vyplatených miezd o 12,2 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom
celkového objemu odpracovaných hodín v sektore o 19,6 %.
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Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (36,4 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 40,1 %.
Graf č. 11

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore automobilový priemysel
a strojárstvo a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel
v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 65,6 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019,
kedy jej výška predstavovala 529,3 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v ôsmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v jednom
sledovanom roku. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 19,7 %, ktorý nastal
medzi rokmi 2010 a 2011.
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Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 9 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 77,9 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol o
9,2 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2011, a to 1,1, pričom medzi rokmi
2010 a 2011 prišlo k nárastu objemu miezd o 17,2 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 8,9 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené rastom vyplatených miezd o 1,6 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 4,8 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (41,1 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 42 %.
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Graf č. 12

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore elektrotechnika a vývoj
podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore elektrotechnika vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku 2019 oproti
roku 2011 bol na úrovni 1,8 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2015, kedy jej výška
predstavovala 123 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne produkcia
vzrástla v štyroch sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v piatich sledovaných rokoch.
Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 8,3 %, ktorý nastal medzi rokmi 2013 a
2014.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 7 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 60,3 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol o
1,6 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2016, a to 1,05, pričom medzi rokmi
2015 a 2016 prišlo k nárastu objemu miezd o 8,7 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 4,2 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 1 % medzi rokmi 2010 a 2011 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 5,7 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (38,8 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 42,3 %.
Graf č. 13

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore energetika, plyn,
elektrina a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore energetika, plyn, elektrina poklesala produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku
2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 6,8 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2012, kedy jej
výška predstavovala 175,6 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v piatich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v štyroch sledovaných
rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 9,7 %, ktorý nastal medzi rokmi
2010 a 2011.
Index QALI medziročne vzrástol v siedmich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol
v dvoch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
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hodín a vyplatených miezd z roku 2018 oproti roku 2017 sa najvýraznejšie zvýšil o 8 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2017 oproti roku 2016. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 38,3 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 1,1 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,08, pričom medzi rokmi
2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 16,3 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 6,6 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 5 % medzi rokmi 2010 a 2011 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 9,6 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (29,4 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Zamestnanci nad
50 rokov so strednou úrovňou EKR predstavovali najvyšší podiel na celkových odpracovaných
hodinách, a to na úrovni 33,4 %.
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Graf č. 14

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore voda, odpad a životné
prostredie a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore voda, odpad a životné prostredie vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v
roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 40,8 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019,
kedy jej výška predstavovala 17,1 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v šiestich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v troch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 19,9 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2012 a 2013.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 12 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 38,6 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 0,9 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2016, a to 1,09, pričom medzi rokmi
2015 a 2016 prišlo k nárastu objemu miezd o 13,4 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 7,9 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 7,6 % medzi rokmi 2013 a 2014 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 14,1 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (36,9 %) zamestnanci nad 50 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
40,4 %.
Graf č. 15

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore stavebníctvo, geodézia
a kartografia a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel
v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 20,7 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019,
kedy jej výška predstavovala 214,7 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v šiestich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v troch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 18,8 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2014 a 2015.
Index QALI medziročne vzrástol v troch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
šiestich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
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hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 34 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 36,7 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 10,9 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2013, a to 1,17, pričom medzi
rokmi 2012 a 2013 prišlo k nárastu objemu miezd o 20 % a súčasne vzrástol celkový počet
odpracovaných hodín o 14,5 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014,
čo bolo spôsobené poklesom vyplatených miezd o 13,7 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom
celkového objemu odpracovaných hodín v sektore o 22,5 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako bezvýznamnú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (27,5 %) zamestnanci nad 50 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
31,5 %.
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Graf č. 16

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu
roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch vzrástla produkcia medzi rokmi 2011
a 2019, rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 19,2 %. Najvyššiu produkciu dosiahol
sektor v roku 2019, kedy jej výška predstavovala 278,3 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v
danom roku. Medziročne produkcia vzrástla v siedmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal
v dvoch sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 13,7 %,
ktorý nastal medzi rokmi 2015 a 2016.
Index QALI medziročne vzrástol v troch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
šiestich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 23 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 32,6 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 11,5 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2013, a to 1,14, pričom medzi
rokmi 2012 a 2013 prišlo k nárastu objemu miezd o 19,5 % a súčasne vzrástol celkový počet
odpracovaných hodín o 11 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo
bolo spôsobené poklesom vyplatených miezd o 9,2 % medzi rokmi 2013 a 2014 aj poklesom
celkového objemu odpracovaných hodín v sektore o 15,8 %.
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Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (34,6 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká
skupina zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to
na úrovni 39,4 %.
Graf č. 17

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore doprava, logistika, poštové
služby a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore doprava, logistika, poštové služby vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v
roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 34,6 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019,
kedy jej výška predstavovala 144,7 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v siedmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v dvoch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 18,7 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2013 a 2014.
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Index QALI medziročne vzrástol v štyroch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
piatich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2015 oproti roku 2014 sa najvýraznejšie zvýšil o 8 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2014 oproti roku 2013. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 43,5 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol o
6 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2015, a to 1,05, pričom medzi rokmi
2014 a 2015 prišlo k nárastu objemu miezd o 8,8 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 4,4 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené rastom vyplatených miezd o 0,2 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 4,3 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako bezvýznamnú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (38 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
40,9 %.
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Graf č. 18

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore informačné technológie
a telekomunikácie a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore informačné technológie a telekomunikácie vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019,
rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 51,9 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku
2019, kedy jej výška predstavovala 70,8 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v desiatich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v
žiadnom zo sledovaných rokov. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 9,1 %,
ktorý nastal medzi rokmi 2015 a 2016.
Index QALI medziročne vzrástol v štyroch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
piatich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2014 oproti roku 2013 sa najvýraznejšie zvýšil o 18 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2013 oproti roku 2012. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 49,8 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol
o 11,7 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2011, a to 1,16, pričom medzi
rokmi 2010 a 2011 prišlo k nárastu objemu miezd o 20 % a súčasne vzrástol celkový počet
odpracovaných hodín o 12,3 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014,
čo bolo spôsobené poklesom vyplatených miezd o 8,4 % medzi rokmi 2012 a 2013 aj poklesom
celkového objemu odpracovaných hodín v sektore o 8,8 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (54,6 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
46,7 %.
Graf č. 19

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore bankovníctvo, finančné
služby,
poisťovníctvo a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019,
rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 63,4 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku
2019, kedy jej výška predstavovala 199,2 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v ôsmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v jednom
sledovanom roku. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 31,6 %, ktorý nastal
medzi rokmi 2012 a 2013.
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Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 14 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 29 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 0,2 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,08, pričom medzi rokmi
2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 9,6 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 7,7 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 5,1 % medzi rokmi 2016 a 2017 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 9,5 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (36,8 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
26 %.
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Graf č. 20

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore kultúra a kreatívny
priemysel a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore kultúra a kreatívny priemysel vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku
2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 32,3 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019, kedy
jej výška predstavovala 19,1 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v siedmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v dvoch sledovaných
rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 11,5 %, ktorý nastal medzi
rokmi 2014 a 2015.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2019 oproti roku 2018 sa najvýraznejšie zvýšil o 17 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2018 oproti roku 2017. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 39,8 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol
o 1 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,13, pričom medzi rokmi
2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 24,1 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 11,6 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 9,2 % medzi rokmi 2010 a 2011 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 14,9 %.
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Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (32,3 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
28,1 %.
Graf č. 21

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore vzdelávanie, výchova a
šport a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore vzdelávanie, výchova a šport vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku
2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 50,3 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019, kedy
jej výška predstavovala 62,4 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v desiatich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v žiadnom zo sledovaných
rokov. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 9,9 %, ktorý nastal medzi rokmi
2014 a 2015.
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Index QALI medziročne vzrástol v štyroch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
piatich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2019 oproti roku 2018 sa najvýraznejšie zvýšil o 9 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2018 oproti roku 2017. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 79,7 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol o
9 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,11, pričom medzi rokmi
2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 26,1 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 10,5 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 0,8 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 4,7 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (38 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
33,7 %.
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Graf č. 22

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore verejné
a správa a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

služby

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore verejné služby a správa vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku 2019
oproti roku 2011 bol na úrovni 33,3 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019, kedy jej
výška predstavovala 98,2 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v šiestich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v troch sledovaných
rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 11,5 %, ktorý nastal medzi
rokmi 2015 a 2016.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2015 oproti roku 2014 sa najvýraznejšie zvýšil o 17 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2014 oproti roku 2013. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 55,6 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora poklesol
o 4 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2015, a to 1,12, pričom medzi rokmi
2014 a 2015 prišlo k nárastu objemu miezd o 17 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 10,4 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 8,2 % medzi rokmi 2012 a 2013 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 12,4 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako veľkú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (30,8 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
26,8 %.
Graf č. 23

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore administratíva, ekonomika,
manažment a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore administratíva, ekonomika, manažment vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019,
rozdiel v roku 2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 153,5 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v
roku 2019, kedy jej výška predstavovala 95,8 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom
roku. Medziročne produkcia vzrástla v siedmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v dvoch
sledovaných rokoch. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 68,4 %, ktorý
nastal medzi rokmi 2013 a 2014.
Index QALI medziročne vzrástol v troch sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
šiestich sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
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hodín a vyplatených miezd z roku 2013 oproti roku 2012 sa najvýraznejšie zvýšil o 45 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2012 oproti roku 2011. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 67,3 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol
o 15,3 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2013, a to 1,3, pričom medzi rokmi
2012 a 2013 prišlo k nárastu objemu miezd o 34,1 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 21,1 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 16,3 % medzi rokmi 2011 a 2012 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 17,9 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o zápornej korelácii, čo znamená, že v prípade poklesu produkcie index QALI rástol, resp. v prípade
rastu produkcie index QALI klesal. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako malú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (40,3 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Zamestnanci vo
veku 30 - 49 rokov so strednou úrovňou EKR predstavovali najvyšší podiel na celkových
odpracovaných hodinách, a to na úrovni 27,8 %.
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Graf č. 24

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore zdravotníctvo, sociálne
služby a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore zdravotníctvo, sociálne služby vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku
2019 oproti roku 2011 bol na úrovni 61,6 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019, kedy
jej výška predstavovala 60,1 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v desiatich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v žiadnom zo sledovaných
rokov. Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 8,6 %, ktorý nastal medzi rokmi
2018 a 2019.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
hodín a vyplatených miezd z roku 2018 oproti roku 2017 sa najvýraznejšie zvýšil o 6 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2017 oproti roku 2016. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 91,7 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol
o 13,1 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2019, a to 1,06, pričom medzi
rokmi 2018 a 2019 prišlo k nárastu objemu miezd o 18,1 % a súčasne vzrástol celkový počet
odpracovaných hodín o 5,3 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014,
čo bolo spôsobené rastom vyplatených miezd o 2 % medzi rokmi 2016 a 2017 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 2,3 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
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boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (27,8 %) zamestnanci vo veku 30 - 49 rokov s vysokou úrovňou EKR. Zamestnanci nad
50 rokov so strednou úrovňou EKR predstavovali najvyšší podiel na celkových odpracovaných
hodinách, a to na úrovni 28,8 %.
Graf č. 25

Vývoj indikátora QALI v období 2011 – 2019 v sektore remeslá a osobné
služby a vývoj podielu produkcie oproti predchádzajúcemu roku

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore remeslá a osobné služby vzrástla produkcia medzi rokmi 2011 a 2019, rozdiel v roku 2019
oproti roku 2011 bol na úrovni 51,1 %. Najvyššiu produkciu dosiahol sektor v roku 2019, kedy jej
výška predstavovala 17,3 % z priemernej produkcie v hospodárstve SR v danom roku. Medziročne
produkcia vzrástla v ôsmich sledovaných rokoch. Pokles produkcie nastal v jednom sledovanom roku.
Najvýraznejší výkyv vo výške produkcie predstavoval nárast o 11,4 %, ktorý nastal medzi rokmi 2014
a 2015.
Index QALI medziročne vzrástol v piatich sledovaných rokoch. Na druhej strane index poklesol v
štyroch sledovaných rokoch. Podiel pracovného vstupu vypočítaného z celkových odpracovaných
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hodín a vyplatených miezd z roku 2017 oproti roku 2016 sa najvýraznejšie zvýšil o 25 p. b. voči
porovnávanému obdobiu 2016 oproti roku 2015. V porovnaní rokov 2011 a 2019 prišlo k nárastu
objemu vyplatených miezd o 97,2 % a celkový objem odpracovaných hodín v rámci sektora narástol
o 20,6 %. Maximálna hodnota indexu QALI bola dosiahnutá v roku 2013, a to 1,2, pričom medzi rokmi
2012 a 2013 prišlo k nárastu objemu miezd o 20,8 % a súčasne vzrástol celkový počet odpracovaných
hodín o 16,8 %. Na druhej strane najnižšiu hodnotu dosiahol index QALI v roku 2014, čo bolo
spôsobené poklesom vyplatených miezd o 11,6 % medzi rokmi 2013 a 2014 aj poklesom celkového
objemu odpracovaných hodín v sektore o 16,9 %.
Dôležitou časťou predkladanej analýzy je zachytenie vzťahu medzi indikátorom QALI a produkciou.
Keďže QALI je index, ktorý vyjadruje zmenu oproti predchádzajúcemu roku, aj z hľadiska produkcie
boli vypočítané indexy zmeny oproti predchádzajúcemu roku. Následne boli porovnávané indexy
QALI a produkcie za roky 2011 až 2019 pomocou korelačnej analýzy. V tomto sektore možno hovoriť
o kladnej korelácii, čo znamená, že v prípade rastu produkcie vzrástol aj index QALI, resp. v prípade
poklesu produkcie klesal aj index QALI. Mieru závislosti na základe korelačného koeficientu možno
interpretovať ako strednú.
Na konci sledovaného obdobia, v roku 2019, predstavovali najvyšší podiel na vyplatených mzdách
v rámci sektora (35,7 %) zamestnanci nad 50 rokov so strednou úrovňou EKR. Rovnaká skupina
zamestnancov predstavovala aj najvyšší podiel na celkových odpracovaných hodinách, a to na úrovni
38,7 %.

1.7 Vytvorenie konceptu inovačných procesov v činnosti sektorových rád –
metodika tvorby číselníka inovácií v IS NSP/SRI
1.7.1 Metodika tvorby číselníka inovácií
V rámci dôslednej analýzy inovácií v NP SRI bolo nutné zabezpečiť ich číselník na budúce využitie
inovácií pre NŠZ, ako aj v ďalších častiach a moduloch Informačného systému NSP/SRI (ďalej len „IS
NSP/SRI“). Preto bola vytvorená aj metodika tvorby číselníka inovácií a procesný model, ktorý je
zobrazený na nasledujúcej schéme.
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Schéma č. 1

Procesný model tvorby číselníka inovácií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Dvojúrovňový model číselníka zabezpečuje dostatočnú granulitu a možnosti vyhodnocovania vplyvu
inovácií na ľudské zdroje. Jednotlivé aktivity v procese tvorby číselníka inovácií sú:
▪

návrh novej inovácie,

▪

kontrola a overenie návrhu sektorovou radou,

▪

vypracovanie charakteristiky inovácie,

▪

riadenie úloh – projektový manažment,

▪

metodická kontrola návrhu a charakteristiky,

▪

zadanie inovácie do číselníka,

▪

vytvorenie charakteristiky novej kategórie inovácií,

▪

metodická kontrola charakteristiky kategórie inovácií,

▪

vytvorenie kategórie inovácie v IS NSP/SRI.

Popis jednotlivých krokov – informácie o úlohách a prácach pri tvorbe číselníka sú detailnejšie
popísané v nasledujúcich podkapitolách. Vývoj, optimalizácia a udržiavanie číselníka inovácií je
nepretržitý proces a bude realizovaný až do ukončenia projektu. Číselník je dynamický
a v jednotlivých etapách sa upravuje podľa potrieb všetkých sektorových rád, ich pracovných skupín
a zároveň sa nepretržite optimalizujú duplicitné alebo podobné inovácie v číselníku z rôznych
sektorových rád.
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1.7.1.1 Návrh novej inovácie
Experti počas prípravy, tvorby a revízie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov navrhovali
inovácie, ktoré ovplyvnia potrebu nových odborných vedomostí, odborných zručností a vznik,
respektíve zánik pracovných pozícií. Pre potreby kontroly a schválenia inovácie boli požadované
nasledujúce informácie:
▪

názov inovácie,

▪

odkaz na informácie, popis navrhovanej inovácie,

▪

nepovinné pole charakteristika inovácie.

Prvý návrh číselníka inovácií vznikol počas prípravy nultej verzie sektorových stratégii rozvoja
ľudských zdrojov. Návrhy boli zadávané primárne v IS NSP/SRI, ale aj inými komunikačnými formami.
V nasledujúcej tabuľke je prehľad počtu navrhnutých inovácií za jednotlivé sektorové rady.
Tabuľka č. 14 Prehľad návrhov inovácií pri tvorbe nultej verzie sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov
Sektorová rada
Počet návrhov
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
9
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
3
Sektorová rada pre potravinárstvo
29
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
47
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
4
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
13
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
45
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
12
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
10
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
8
Sektorová rada pre elektrotechniku
14
Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu
6
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
10
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
17
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
8
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
13
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
17
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
3
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
7
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
59
Sektorová rada pre verejné služby a správu
9
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
10
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
11
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Sektorová rada

Počet návrhov

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

29

Celkový súčet

393

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Celkový počet návrhov inovácií sa v čase mení vzhľadom na pravidelné úpravy, dopĺňanie a mazanie v
IS NSP/SRI v súvislosti s revíziou nultej verzie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ale aj
v rámci tvorby a revízie NŠZ. V súčasnosti obsahuje číselník inovácií v IS NSP/SRI 433 záznamov, ale
ani tento počet nie je konečný a podlieha pravidelným zmenám.

1.7.1.2 Kontrola a overenie návrhu inovácie sektorovou radou
Návrhy inovácií, na doplnenie do číselníka od expertov, prvom kroku triedi tajomník sektorovej rady
a následne pripravuje zoznamy na schválenie sektorovej rade na rokovanie alebo prostredníctvom
digitálnej komunikácie. Následne sú tieto návrhy rozdelené na:
▪

zamietnuté,

▪

na úpravu,

▪

schválené.

Tajomníci návrhy priebežne posudzujú a triedia tak, aby sa schválené návrhy mohli dostať do
číselníka inovácií.

1.7.1.3 Vypracovanie charakteristiky inovácie
Po schválení inovácie sú určení zodpovední členovia sektorovej rady alebo pracovnej skupiny na
vypracovanie charakteristiky inovácie na základe metodických usmernení. Vzhľadom na očakávané
použitie vo webovom prostredí bola zadaná maximálna dĺžka charakteristiky na 1,5 strany rozsahu A4
a obsah opisu zameraný na vplyv inovácie na ľudské zdroje a ich nové požadované odborné
vedomosti a odborné zručnosti.

1.7.1.4 Riadenie úloh – projektový manažment
Riadenie a kontrola zadaných úloh, urgencie, dopracovávanie a metodické usmernenia expertov
pripravujúcich charakteristiku sú v kompetencii tajomníkov sektorových rád. Zabezpečujú aj
komunikáciu s metodikmi a odovzdávanie informácií z metodických kontrol a pripomienok naspäť
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expertom. Tajomníci sú v tomto procese hnacou silou na posun a úspešnú finalizáciu inovácie v IS
NSP/SRI. Rovnaké úlohy a zodpovednosti majú tajomníci aj pri tvorbe kategórií inovácií a ich
charakteristík.

1.7.1.5 Metodická kontrola návrhu inovácie a charakteristiky
Po príprave charakteristiky pre danú inováciu expertom kontroluje metodik obsahovú stránku,
gramatiku, štylistiku a prípadne duplicity v číselníku. Tento krok bol do procesu tvorby doplnený na
základe zistenia, že inovácie sa do IS NSP/SRI dostávajú bez celkovej kontroly nad všetkými
inováciami. Tento problém nastal vzhľadom na samostatné spracovávanie návrhov inovácií
v sektorových radách. Takto je možné zabezpečiť aj celkový národný pohľad na inovácie ovplyvňujúce
ľudské zdroje, nie len sektorový.

1.7.1.6 Zadanie inovácie do číselníka
Po schválení návrhu inovácie, vypracovaní charakteristiky, metodickej kontrole, schválení sektorovou
radou zapíše tajomník inováciu do číselníka inovácií v IS NSP/SRI. Od tohto okamihu je možné
inováciu využívať v IS NSP/SRI na priraďovanie k sektorovej stratégií rozvoja ľudských zdrojov a k NŠZ.
V prípade, ak neexistuje pre inováciu už vytvorená kategória inovácií zaradí tajomník inováciu do
kategórie nezaradené a zabezpečí návrh novej kategórie a vypracovanie jej charakteristiky expertom.

1.7.1.7 Vytvorenie charakteristiky novej kategórie inovácií
Pri požiadavke na zaradenie novej inovácie do novej kategórie je potrebné vypracovať všeobecnú
charakteristiku kategórie inovácií. Charakteristika je všeobecný popis kategórie inovácií a možností
ich využitia na trhu práce a hlavných oblastí inovácií do nej spadajúcich.

1.7.1.8 Metodická kontrola charakteristiky kategórie inovácií
Rovnako ako pre návrh charakteristiky inovácie zabezpečuje metodik kontrolu a pripomienky
k návrhom charakteristiky kategórie inovácií. V prípade pripomienok metodik komunikuje
s tajomníkom, ktorý zabezpečí úpravy alebo schválenie navrhnutých úprav. Následne metodik vytvorí
kategóriu inovácie v IS NSP/SRI.
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1.7.1.9 Vytvorenie kategórie inovácií v IS NSP/SRI
V prípade ak metodik charakteristiku schválil, vytvorí danú kategóriu v IS NSP/SRI so schválenou
charakteristikou. Následne odovzdá informáciu tajomníkovi, ktorý preradí, resp. zaradí inováciu do
požadovanej novej kategórie.

1.7.1.10 Obrázky k inováciám a kategóriám inovácií
Pri zadávaní inovácie alebo kategórie inovácií do IS NSP/SRI je potrebné priradiť obrázok
reprezentujúci danú inováciu, respektíve kategóriu inovácií. Obrázok je potrebný na lepšiu predstavu
o inovácii, zdroj obrázkov je https://www.shutterstock.com, ako platená služba na tieto účely.

1.7.2 Zadanie vplyvu inovácie na NŠZ
Pre potreby tvorby a revízie NŠZ bola pripravená metodika zadávania vplyvu inovácie na NŠZ. Biznis
proces je zobrazený na nasledujúcej schéme a popisy jednotlivých položiek v nasledujúcich
podkapitolách.
Schéma č. 2

Biznis proces zadávania vplyvu inovácie na NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Proces zadania vplyvu inovácie na NŠZ sa rozdeľuje na dve časti vzhľadom na oprávnenia k danému
NŠZ. Pre autorov NŠZ je proces iný, ako pre ostatných registrovaných používateľov IS NSP/SRI. Autor
má dostupné funkcionality na prepojenie vplyvu inovácie na:
▪

NŠZ ako celok,

▪

charakteristiku NŠZ,

▪

odborné vedomosti v NŠZ,

▪

odborné zručnosti v NŠZ.

Registrovaní používatelia majú možnosť v IS NSP/SRI zadať iba návrh vplyvu inovácie na NŠZ.
Samozrejme pri pripomienkovaní NŠZ môžu používatelia dať pripomienku na zapracovanie inovácií
k jednotlivýcm častiam NŠZ. V ďalších obdobiach projektu sa počíta s dopracovaním zobrazenia
inovácií v NŠZ, aj na karte NŠZ vo verejnej časti.
V schéme je zobrazený IS NSP/SRI a navigačné cesty na zadanie jednotlivých vplyvov a návrhov vplyvu
inovácií. Zoznamy návrhov vplvyu inovácií a aj prepojenia sú ukladané do databázy na ďalšie využitie,
či už pre štatistiky vykonaných prác, ale aj ako podklad do budúcich analýz projektu.

1.7.2.1 Charakteristika NŠZ
Ak inovácia ovplyvňuje popis zamestnania, čiže mení obsahovú náplň zamestnania alebo hlavné
činnosti v rámci jeho výkonu je priradená k charakteristike NŠZ. Autor zadá vplyv inovácie výberom
z číselníka inovácií, aby vytvoril prepojenie inovácie a charakteristiky NŠZ. Charakteristika NŠZ môže
byť ovplyvnená viacerými inováciami, preto môže autor priradiť všetky potrebné inovácie. Zároveň
po priradení sa automaticky vytvorí aj prepojenie medzi danou inováciou a NŠZ, respektíve sa
akceptuje návrh prepojenia inovácie a NŠZ.

1.7.2.2 Odborné vedomosti a odborné zručnosti
Ak inovácia ovplyvní už používané odborné vedomosti/zručnosti (aktuálne OV/OZ) alebo vytvorí
potrebu získania nových odborných vedomostí/zručností (budúca OV/OZ) je nevyhnutné ju priradiť k
NŠZ. Autor zadá vplyv inovácie výberom z číselníka inovácií, aby vytvoril prepojenie inovácie
a odbornej vedomosti/zručnosti. Odborná vedomosť/zručnosť môže byť ovplyvnená aj viacerými
inováciami, preto môže autor priradiť všetky potrebné inovácie. Zároveň po priradení sa automaticky
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vytvorí aj prepojenie medzi danou inováciou a NŠZ, respektíve sa akceptuje návrh prepojenia
inovácie a NŠZ.

1.7.2.3 NŠZ
Ak inovácia ovplyvní NŠZ, ale spôsob ovplyvnenia respektíve potreba odborných vedomostí
a zručností nie je zatiaľ úplne jasná môže autor priradiť alebo akceptovať návrh vplyvu inovácie len
k NŠZ bez detailnejšieho priradenia k charakteristike NŠZ, odbornej vedomosti a odbornej zručnosti
v časti tvorba a revízia a NŠZ. Autor zadá vplyv inovácie výberom z číselníka inovácií, aby vytvoril
prepojenie inovácie a NŠZ alebo akceptuje pripravený návrh vplyvu inovácie na NŠZ. NŠZ môže byť
takto ovplyvnený viacerými inováciami, preto môže autor postupne priradiť všetky potrebné
inovácie.

1.7.2.4 Návrhy vplyvu inovácií
Vzhľadom na stav, že zadávanie inovácií k NŠZ sú viazané na rolu Autor NŠZ je zabezpečená možnosť
na zadávanie návrhov vplyvu inovácií pre všetkých registrovaných používateľov. Používateľ môže
pridávať návrhy dvomi spôsobmi:
▪

pridať návrhy NŠZ k inovácii,

▪

pridať návrhy inovácií k NŠZ.

Obidva spôsoby vytvoria rovnaké návrhy vplyvu inovácií, rozdiel je len v spôsobe výberu prepojení.
V prvom prípade si používateľ vyberie inováciu a môže k nej pridávať viaceré NŠZ, u ktorých
predpokladá, že budú danou inováciou ovplyvnené. V druhom prípade je to naopak a používateľ
k vybranému NŠZ môže pridávať viaceré inovácie, ktoré predpokladá, že daný NŠZ ovplyvnia. Tieto
dva spôsoby boli navrhnuté vzhľadom na rozdiely v prístupoch spolupracujúcich expertov. Prvý
prípad je pre odborníkov na inovácie a technológie, ktorí vedia ľahšie predpokladať aké zamestnania
dané inovácie ovplyvnia. Druhý prípad pre odborníkov na dané zamestnania, ktorí vedia ľahšie
predpokladať aké inovácie ovplyvnia dané NŠZ.
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1.7.3 Úrovne inovácií a ich použitie v IS NSP/SRI
Na ľahšiu orientáciu, prácu s inováciami a ich následné vyhodnocovanie, bola pripravená metodika
úrovní a použitia inovácií v IS NSP/SRI. Na nasledujúcej schéme sú popísané jednotlivé úrovne, aj
členenie na zadávanie a prácu s inováciami.
Schéma č. 3

Úrovne použitia inovácií v IS NSP/SRI

Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.7.3.1 Kategórie inovácií
Kategórie inovácií sú najvyššia úroveň a využívajú sa na rozdelenie inovácií na samostatné oblasti
alebo spôsoby ich použitia. Predstavujú súbor inovácií v jednej kategórii, ktoré majú spoločnú
vlastnosť, resp. vplyv. Kategórie inovácií kompetenčne spravujú metodici, zabezpečujú optimálne
delenie na zabezpečenie prehľadnosti a logiky ich použitia. Charakteristiku kategórie inovácií
vypracováva expert, resp. sektorová rada, pracovná skupina. Po schválení metodikom je kategória
zadaná do číselníka.

1.7.3.2 Inovácie
Inovácie predstavujú poslednú úroveň, v ktorej sa popisuje samotná inovácia a jej možné využitie
v zamestnaniach. Inovácia je v tomto prípade nová technológia, služba, materiál, metódy a pod. s
vplyvom na nové odborné vedomosti, zručnosti a vznik respektíve zánik pracovných pozícií.
Identifikácia inovácie a spracovanie charakteristiky je v organizačno-technickom zabezpečení
tajomníkov sektorových rád prostredníctvom expertov. Tajomníci rovnako zodpovedajú za
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zabezpečenie optimálneho delenia inovácií do kategórií, ich prehľadnosť a logiku použitia. Inovácie
môžu byť prierezové a špecifické. Charakteristika je popis danej inovácie a možností jej využitia.
Spôsob popisu sa delí na:
▪

prierezová inovácia – má všeobecnejší popis tak, aby sa dala použiť vo viacerých sektoroch,

▪

špecifická inovácia – má v popise čím sa odlišuje od prierezovej inovácie a konkrétne možnosti
jej využitia v danom sektore.

1.7.3.3 Úroveň NŠZ
Z metodického hľadiska sa na tejto úrovni špecifikuje vplyv inovácie na charakteristiku zamestnania a
jeho odborné vedomosti a odborné zručnosti. Ak ide o prierezovú inováciu je potrebné bližšie
špecifikovať vplyv inovácie na zamestnanie v danom sektore. Táto úroveň sa už zaoberá konkrétnymi
vplyvmi na dané zamestnanie v spomínaných oblastiach tvorby a revízie NŠZ.

1.7.4 Príklad použitia inovácie
Vzhľadom na spätnú väzbu zo sektorových rád, problémy pri komunikovaní využitia a účelu číselníka
inovácií, vytváraní a spracovávaní charakteristík inovácií bol spracovaný príklad použitia metodiky
inovácií. Ako podklad pre metodický príklad bola vybraná kategória Robotizácia, prierezová inovácia
Robotizácia vo výrobe a tri NŠZ, ako príklady použitia prepojenia na tretej úrovni inovácie:
▪

formár vo výrobe skla,

▪

operátor zariadenia na výrobu papiera,

▪

programátor priemyselných robotov.

K jednotlivým NŠZ boli priradené odborné vedomosti a odborné zručnosti, ako ukážky použitia vplyvu
inovácie. Tento príklad je zobrazený v nesledujúcej schéme a zároveň obsahuje aj popisy o správnom
použití.
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Schéma č. 4

Príklad použitia inovácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.7.4.1 Kategória inovácií Robotizácia
Ako metodický príklad bola vybraná kategória inovácií Robotizácia, ktorá zahŕňa veľa rôznorodých
inovácií, rovnako prierezových, ako aj špecifických. Na nasledujúcom obrázku je spracovaná
charakteristika kategórie inovácií.
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Obrázok č. 1 Charakteristika kategórie inovácií Robotizácia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Charakteristika kategórie inovácie Robotizácia zahŕňa všeobecný popis a zároveň aj možnosti využitia
inovácií v tejto kategórii. Táto kategória môže zahŕňať veľké množstvo inovácií a preto je možné, že
sa bude v budúcnosti rozširovať, resp. bude rozdelená na viaceré kategórie. Momentálne je
v kategórii zaradených 20 inovácií, časť je prierezových a časť špecifických. V rámci metodického
príkladu boli vybrané nasledovné:
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▪

prierezové:
- robotizácia vo výrobe,
- kooperatívne roboty,
- robotizácia zákazníckeho servisu,

▪

špecifické:
- robotizácia vo výrobe obalového skla,
- autonómne roboty v stavebníctve,
- kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva.

1.7.4.2 Inovácia Robotizácia vo výrobe
V rámci metodického príkladu sa nižšie uvádza znenie charakteristiky inovácie Robotizácia vo výrobe,
ktorá je v systéme označená ako prierezová.
Obrázok č. 2 Charakteristika inovácie robotizácia vo výrobe

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Prierezovosť tejto inovácie znamená, že je možné ju využiť vo všetkých/viacerých sektoroch vo
výrobnom procese. Zároveň je žiadúce uviesť špecifikáciu na jednotlivé zamestnania a sektory
v konkrétnych priradených NŠZ. Z praxe je možné konštatovať, že využitie prierezovej inovácie
v jednotlivých sektoroch vykazuje len minimálne odlišnosti v špecifikácii (napr. OV/OZ) a z tohto
dôvodu je systémovo lepšie používať prierezové inovácie, ako špecifické a nezaťažovať tak číselník
mnohými inováciami, ktoré v podstate nie sú špecifické v sektore. Rovnako z tohto dôvodu je tento
prístup vhodnejší na vyhodnocovanie a následné analýzy komplexného vplyvu inovácie naprieč
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sektormi. Avšak, ak je inovácia veľmi špecificky viazaná ku konkrétnemu sektoru, je možné ju
samostatne zaradiť do kategórie v číselníku a využiť ju len v jenom sektore. Ako metodický príklad sa
uvádza charakteristika k špecifickej inovácii Autonómne roboty v stavebníctve.
Obrázok č. 3 Charakteristika inovácie autonómne roboty v stavebníctve

Zdroj: TREXIMA Bratislava

1.7.4.3 Inovácie v tvorbe a revízii NŠZ
V rámci konkrétneho prepojenia inovácie na NŠZ uvádzame metodický príklad rôzneho, respektíve
podobného použitia prepojenia charakteristiky, odborných vedomostí a odborných zručností:
▪

formár vo výrobe skla:
- OV: technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe, špecifikácia: v sklárskej
výrobe,
- OZ: uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe, špecifikácia: v sklárskej
výrobe,

▪

operátor zariadenia na výrobu papiera:
- OV: technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe, špecifikácia: na výrobu
papiera,
- OZ: uplatňovanie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe, špecifikácia: na výrobu
papiera,

▪

programátor priemyselných robotov:
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- charakteristika

NŠZ:

...

zabezpečuje

nastavenie

parametrov

a

programovanie

priemyselných robotov. ...,
- OV: princípy fungovania robotov a ich riadenie, špecifikácia: vo výrobe,
- OZ: diagnostikovanie robotov, špecifikácia: vo výrobe.
Ako je vidno na príklade pre prvé dva NŠZ boli použité rovnaké odborné vedomosti a odborné
zručnosti, pričom až špecifikácia vymedzila sektor využitia. Ak autor požaduje špecifikáciu priamo v
názve OV/OZ je mu to umožnené (metodicky je usmernený, aby špecifikácia OV/OZ bola na konci
názvu). Takýchto spoločných odborných vedomostí a odborných zručností by bolo možné použiť
oveľa viac, podľa potreby a charakteru daného zamestnania, avšak pre metodický príklad bola využitá
len jedna pre prehľadnosť príkladu. Zároveň je ale vidno, že tá istá prierezová inovácia sa dá použiť aj
na zamestnanie iného typu a na úplne odlišné odborné vedomosti a zručnosti. Pre názornosť sa
uvádza aj možné prepojenie vybranej inovácie (Robotizácia vo výrobe) na rôzne odborné vedomosti a
odborné zručnosti.
Odborné vedomosti:
▪

technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov vo výrobe,

▪

operačné štandardy a postupy v robotike,

▪

technická dokumentácia, návody a schémy v robotike,

▪

princípy fungovania robotov a ich riadenie,

▪

postupy a metódy testovania a skúšok výkonu robotických zariadení,

▪

a mnoho ďalších.

Odborné zručnosti:
▪

bodové zváranie robotizovanými prostriedkami,

▪

ovládanie robotizačného pracoviska,

▪

využívanie, riadenie a údržba automatizovaných a robotizovaných liniek,

▪

obsluha a riadenie automatizovaných a robotizovaných liniek,

▪

diagnostikovanie robotov,

▪

tvorba operačných štandardov a postupov v robotike,

▪

programovanie priemyselných robotov,

▪

a mnoho ďalších.
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1.7.5 Prehľad o kategóriách inovácií a počte inovácií identifikovaných sektorovými
radami
V čase predkladania tejto priebežnej správy boli v IS NSP/SRI sektorovými radami identifikované
nasledovné kategórie inovácií s príslušnou kvantifikáciou.
Tabuľka č. 15 Prehľad o kategóriách inovácií a počte inovácií identifikovaných sektorovými
radami k 31.5.2021
Názov kategórie inovácií
Počet priradených inovácií
Digitalizácia
46
Nové metódy
45
Nezaradené
39
Nové materiály
38
Umelá inteligencia
33
Smart technológie
24
Rozvoj informačných technológií
23
Automatizácia
20
Robotizácia
20
Internet vecí
18
Alternatívne palivá a pohony
18
Big Data
16
Zelená ekonomika
15
Virtuálna a rozšírená realita
14
Informačná a kybernetická bezpečnosť
13
3D technológie a materiály
11
Technológia distribuovaných záznamov a blockchain
9
Nové potraviny
9
Drony
6
Inovácie ako reakcia na pandémiu
6
Komunikačné siete novej generácie
6
Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie
2
Gamifikácia
2
Biotechnológia
0
Celkový súčet
433
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pripravené charakteristiky jednotlivých kategórií tak ako boli doplnené do informačného systému aj
s priradeným obrázkom sú zobrazené v Prílohe č. 10 Charakteristiky_kategórie_inovácií.
Otázkam prenosu inovačných trendov do procesu tvorby a revízie NŠZ, ako aj do štruktúry NŠZ sa
podrobnejšie venuje pozornosť v Aktivite č. 3 tejto priebežnej správy.
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1.8 Rozšírenie informačného systému s dôrazom na jeho interaktívny
charakter

a

multidimenziálne

členenia

determinantov

vývoja

zamestnanosti a ďalších ukazovateľov výkonnosti trhu práce“
V každej realizačnej etape Národného projektu SRI spracováva Realizačný tím SRI štatistické prehľady
vybraných ukazovateľov v sektorovej štruktúre súvisiace s pracovnou silou a trhom práce. Jedným
z hlavných cieľov projektu je vytvoriť interaktívny informačný systém NSP/SRI pre odbornú a laickú
verejnosť komunikujúci multidimenziálne členenia determinantov vývoja zamestnanosti a ďalších
ukazovateľov výkonnosti trhu práce. V tejto súvislosti bol vypracovaný koncept zverejňovania
spracovaných štatistických prehľadov jednotlivých ukazovateľov a kľúčových informácií o sektore na
webovej platforme www.sustavapovolani.sk. Vzhľadom na to, že projekt je v jedenástej realizačnej
etape do tohto konceptu boli zahrnuté všetky doteraz spracované sektorové informácie od začiatku
realizácie projektu. Sektorové ukazovatele sa budú zobrazovať vo verejnej zóne webovej platformy,
v sekcii Sektorové rady, v časti O sektore. Koncept zverejňovania sektorových ukazovateľov je
nasledovný:
▪

dominantou bude úvodná stránka informačného letáku sektorovej rady s preklikom na jeho
vytvorený obsah,

▪

charakteristika a poslanie sektora do roku 2030,

▪

informačné sektorové bloky rozdelené na časti:
▪

kľúčové inovačné a technologické zmeny a SWOT analýza sektora,

▪

vnútorná strategická analýza sektora,

▪

informácie o sektore:
•

▪

kontext informácií z predchádzajúceho obdobia (2019),

charakteristika

vývojových

tendencií

v sektorovej

štruktúre

NSP/SRI

v oblastiach:
•

demografická skladba ľudských zdrojov a regionálne aspekty trhu
práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov,

•

ľudské zdroje a inovácie,

•

alokácia ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a
poskytovania služieb,

•

pracovné úrazy a distribúcia voľných pracovných miest,

•

hospodárske výsledky, osobné náklady, dynamika pracovnoprávnych
vzťahov a regionálna distribúcia UoZ,
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•

ekonomické výsledky, zamestnanosť a odmeňovanie,

•

ľudské zdroje z hľadiska veku, pohlavia a podielu zamestnancov
podľa krajov,

•

ľudské zdroje z hľadiska vzdelania, dodatočnej potreby pracovných
síl,

•

ľudské zdroje z hľadiska očakávaných disparít.

Obrázok č. 4 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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2 AKTIVITA Č. 2 SEKTOROVO RIADENÉ PRISPÔSOBENIE SA
PRACOVNÍKOV ZMENÁM V DOPYTE TRHU PRÁCE PO
PRACOVNEJ SILE A SEKTOROVÉ VÝCHODISKÁ PRE SYSTÉM
CELOŽIVOTNÉHO

VZDELÁVANIA

S

OSOBITNÝM

ZAMERANÍM NA VZDELÁVANIE A ODBORNÚ PRÍPRAVU
MLADÝCH ĽUDÍ
2.1 Metodika a vymedzenie pojmov
Predmetný výstup je zameraný na aktuálny vývoj sektorovo špecifickej nezamestnanosti z hľadiska
zamestnaní vykonávaných a garantovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI, výrazne zasiahnutej
dopadmi pandémie COVID-19, a to aj v širšom kontexte vývoja počtu organizácií a ich tržieb v dlhšom
časovom období. Súvislosť medzi sektorovo špecifickou nezamestnanosťou, početnosťou organizácií
a tržbami, ktoré organizácie dosahujú, je v sektorových rozboroch významná z dôvodu, že práve
zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia
ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných
tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných
zamestnancov, ktorých vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých
sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
V rámci analýzy sektorovo špecifickej nezamestnanosti je sledovaný kratší časový úsek, v ktorom je
zaznamenávané časové obdobie od januára 2019 do decembra 2020. Dôvodom zvoleného časového
úseku je, že v priebehu marca 2020 zasiahli SR prvé opatrenia spôsobené pandémiou COVID-19,
ktoré obmedzili normálne fungovanie spoločnosti. Cieľom rozboru je zistiť, akým spôsobom
ovplyvnila pandémia a prijaté opatrenia situáciu na trhu práce, konkrétne sektorovo špecifickú
nezamestnanosť v období rokov 2019 a 2020, a ďalej poskytnúť prehľad o početnosti organizácií
a tržbách v jednotlivých sektoroch NSP/SRI v dlhšom časovom horizonte pred pandémiou (t. j. na
základe aktuálne dostupných údajov za obdobie rokov 2010 až 2018).
Vývoj počtu organizácií a výšky tržieb na jednu organizáciu predstavuje dlhodobý časový trend, a to
v období údajovo pokrytom rokmi 2010 a 2018. Predmetom rozboru sú divízie SK NACE Rev. 2
(označené príslušným číslom a názvom s veľkým začiatočným písmenom), pričom snahou je
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identifikovať divízie, ktoré majú najvyššiu dynamiku z hľadiska rastu výšky tržieb na jednu
organizáciu, ako aj rastu počtu organizácií. Rovnako dôležité je upozorniť aj na divízie, v ktorých
prichádza k poklesu tržieb, prípadne k poklesu počtu organizácií, čo môže indikovať určité problémy,
resp. útlm.
Metodicky do výpočtu sektorovo špecifickej nezamestnanosti vstupujú dve premenné. Prvou sú UoZ,
ktorých posledné vykonávané zamestnanie patrilo do skupiny zamestnaní, ktoré sú typické pre určitý
sektor. Druhú premennú predstavujú zamestnanci, ktorí boli na základe ich zamestnania rozdelení do
sektorovej príslušnosti podľa toho, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor. Obe
premenné boli rozčlenené do príslušných sektorov NSP/SRI. Z metodologického hľadiska bolo nutné
pri spracovaní dát riešiť nezrovnalosti vo vzťahu premenných k sektorovej príslušnosti. Značná časť
UoZ nemala uvedené posledné vykonávané zamestnanie. Išlo o absolventov, prípadne dlhodobo
nezamestnaných, ktorí nikdy nepracovali. Títo UoZ do výpočtov nevstupovali. Ďalšou oblasťou bola
existencia takých zamestnaní, ktoré nebolo možné zaradiť do žiadneho sektora. Podľa klasifikácie
zamestnaní SK ISCO-08 bolo najpočetnejšie zamestnanie „Iný pomocný pracovník inde neuvedený“.
Nezamestnané osoby s určením takéhoto posledného zamestnania taktiež nevstupovali do výpočtov
sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Očistené údaje o zamestnancoch a UoZ boli následne
agregované podľa sektorovej príslušnosti jednotlivých zamestnaní SK ISCO-08 do 24 sektorov
v štruktúre NSP/SRI. Posledným krokom bol výpočet podielu UoZ so sektorovo špecifickým
zamestnaním na zamestnancoch, ktorých sektorovo špecifické zamestnanie patrí do rovnakého
sektora. Pojem „sektorovo špecifická nezamestnanosť“ teda na účely predmetného výstupu
vyjadruje mieru nezamestnanosti vypočítanú ako nasledovný podiel:

𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑣𝑜 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘á 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑜𝑠ť =

𝑈𝑜𝑍 𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛ý𝑚 𝑣𝑦𝑘𝑜𝑛á𝑣𝑎𝑛ý𝑚 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛í𝑚 𝑣 𝑑𝑎𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒
𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖, 𝑘𝑡𝑜𝑟ý𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛é 𝑣𝑦𝑘𝑜𝑛á𝑣𝑎𝑛é 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑟í 𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎

Získané údaje boli interpretované formou grafu a dvoch kartogramov. Graf vyjadruje časový rad
sektorovo špecifickej nezamestnanosti v jednotlivých mesiacoch, a to od januára 2019 do decembra
2020. Sektorovo špecifická nezamestnanosť bola vypočítaná za všetky dané sektory NSP/SRI a z
dôvodu osobitného vplyvu pandémie COVID-19 na gastronómiu a cestovný ruch aj za tieto dva
podsektory v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. Celková sektorovo
špecifická nezamestnanosť za SR bola získaná agregovaním dát za jednotlivé sektory do jedného
celku. Vypočítaná miera nezamestnanosti, t. j. sektorovo špecifická nezamestnanosť za SR, je
prirodzene odlišná od miery evidovanej nezamestnanosti a miery nezamestnanosti vypočítanej
z celkového počtu UoZ, ktoré pravidelne zverejňuje Ústredie PSVR, ako aj od miery nezamestnanosti
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systematicky zverejňovanej ŠÚ SR, a to z dôvodu odlišnej metodiky výpočtu, ako je uvedené v texte
vyššie.
Prvý kartogram predstavuje regionálne členenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni
krajov, a to za mesiac december roku 2020. Druhý kartogram znázorňuje dynamiku vývoja
regionálnej sektorovo špecifickej nezamestnanosti pred pandémiou COVID-19 a počas pandémie
COVID-19. Hodnota v kartograme je vyjadrená v percentuálnych bodoch a predstavuje rozdiel medzi
hodnotami sektorovo špecifickej nezamestnanosti medzi decembrom 2019 a decembrom 2020.
Ďalšími sledovanými ukazovateľmi sú vývoj počtu organizácií od roku 2010 do roku 2018 v členení
podľa sektorovej štruktúry NSP/SRI a výška tržieb na jednu organizáciu. Cieľom je zachytiť dynamiku
prírastku/úbytku nových organizácií v jednotlivých sektoroch. Súčasne je sledovaná aj výška tržieb,
ktorá je prepočítaná na jednu organizáciu, vďaka čomu je možné sledovať priemernú výšku tržieb
v organizáciách daného sektora. To umožňuje charakterizovať situáciu v sektoroch na základe
porovnania početnosti organizácií aj výšky priemerných tržieb.

2.2 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov.
Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých
divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby, Rybolov a akvakultúra,
Veterinárne činnosti.
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Graf č. 26

Špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období od
januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam.
Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v decembri 2020, a to na úrovni 17,5 %. V novembri 2020 sa špecifická
nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 16 %. V
sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov v septembri 2019, a to 9,7 %. V tomto období dosiahla priemerná výška
sektorovo špecifickej nezamestnanosti 12,8 %, čo je približne o 7,9 p. b. viac, ako celoslovenská
priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová
nezamestnanosť výrazne vyššia, ako celoslovenský priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v
dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do
decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 4 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v decembri
2020, a to na úrovni 11,2 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v septembri 2019, a to
5,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi
decembrom 2019 a januárom 2020 a predstavoval 2,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi októbrom 2020 a novembrom
2020, a to na úrovni 1,5 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 1,2 p.
b.) nastal medzi februárom 2019 a marcom 2019.
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Obrázok č. 5 Špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v
decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 41 %. Pomerne vysoká
hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 27,3 %. Naopak,
najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 4 %. Nízka sektorovo
špecifická nezamestnanosť (6,9 %) bola aj v Trnavskom kraji.
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Obrázok č. 6 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 5,1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Žilinskom kraji (12,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji
(o 10,9 p. b.). Lepšie na tom boli Trenčiansky kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Bratislavský kraj, kde nárast
predstavoval 1,8 p. b.
Ako je uvedené vyššie v časti “Metodika a vymedzenie pojmov”, sektorovo špecifická
nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť s početnosťou organizácií a
tržbami, ktoré organizácie dosahujú. Práve zamestnávateľské organizácie prijímajú a uvoľňujú
zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov
tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb v poľnohospodárstve,
veterinárstve a rybolove nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné
vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané
v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov neboli dostupné dáta o počte organizácií
a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 01 Pestovanie plodín a chov
zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace a 03 Rybolov a akvakultúra.
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Graf č. 27

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 75 Veterinárne činnosti v rokoch 2010 až
2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 75 Veterinárne činnosti v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 385
organizácií, čo predstavuje nárast o 48,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2014 a 2015, kedy vzniklo 92 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 23,9 % z celkového
nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je
výrazne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 7
tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 24 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi
2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 2 tis.
EUR. Vzhľadom na pomerne výrazný rast počtu organizácií a nižší nárast tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
Z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo
a rybolov neprišlo k výrazným odchýlkam z dôvodu pandémie COVID-19 a následného lockdownu,
pričom dominantným bol viac sezónny aspekt. Z regionálneho hľadiska dominuje sektorovo
špecifická nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji. V divízii 75 Veterinárne činnosti bol trend
vývoja počtu organizácií rastúci a rovnako rástla aj výška tržieb na jednu organizáciu. Výraznejší rast
tržieb oproti trendu bol zaznamenaný v roku 2014.
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2.3 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor ťažba a úprava surovín, geológia. Tento
sektor možno charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením jednotlivých divízií SK
NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Ťažba uhlia a lignitu, Ťažba ropy a zemného plynu, Dobývanie kovových rúd, Iná ťažba
a dobývanie, Pomocné činnosti pri ťažbe.
Graf č. 28

Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období
január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v júli 2020, a to na úrovni 6,5 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 6,5 %. V sledovanom období bola najnižšia
špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v októbri 2019, a to 4,1 %. V
tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 5,1 %, čo je približne
o 0,2 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca
2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť mierne vyššia, ako priemer za SR. Od apríla 2020 v

260

dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do
decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,3 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v januári
2020, a to na úrovni 0,8 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v decembri 2019, a to 0,1 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi
decembrom 2019 a januárom 2020 a predstavoval 1,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi marcom 2020 a aprílom 2020, a to
na úrovni 0,9 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,2 p. b.) nastal
medzi septembrom 2019 a októbrom 2019.
Obrázok č. 7 Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v decembri
2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Žilinskom kraji, kde dosiahla 12,7 %. Pomerne vysoká hodnota
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Trenčianskom kraji, a to 9,9 %. Naopak, najnižšia
sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Nitrianskom kraji, a to 1,7 %. Nízka sektorovo špecifická
nezamestnanosť (3,2 %) bola aj v Bratislavskom kraji.
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Obrázok č. 8 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, geológia
medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 2,2 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Žilinskom kraji (4,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trenčianskom kraji
(o 3,9 p. b.). Lepšie na tom boli Trnavský kraj s poklesom o 5 p. b. a Košický kraj, kde pokles
predstavoval 2,9 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť úzko súvisí s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré
organizácie pôsobiace v ťažbe, úprave surovín a geológii dosahujú. Sú to práve zamestnávateľské
organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, poskytujú možnosti pracovného uplatnenia
ľudí a ich odmeňovania z tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a

dosahovanie tržieb

nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti
sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v rámci sektorovej štruktúry
NSP/SRI.
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Graf č. 29

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v sekcii B Ťažba a dobývanie v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v sekcii B Ťažba a dobývanie v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 131 organizácií,
čo predstavuje nárast o 121,3 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016,
kedy vzniklo 39 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 29,8 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je
ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 2 078 tis.
EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 45 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2015
a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 786 tis. EUR.
Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie
s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, geológia vývoj
takmer kopíroval vývoj špecifickej nezamestnanosti v SR, a to z hľadiska trendu aj výšky. Z
regionálneho hľadiska sektorovo špecifická nezamestnanosť najvýraznejšie vzrástla v Žilinskom kraji,
kde bola zároveň na konci sledovaného obdobia najvyššia. V sekcii B Ťažba a dobývanie počet
organizácií rástol a úmerne k tomu výška tržieb na jednu organizáciu klesala.
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2.4 Sektor potravinárstvo
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor potravinárstvo. Tento sektor možno
charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2.
Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Výroba
potravín, Výroba nápojov, Výroba tabakových výrobkov.
Graf č. 30

Špecifická nezamestnanosť v sektore potravinárstvo v období január 2019 december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore potravinárstvo v období od januára 2019 do decembra 2020
prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je
možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v decembri 2020,
a to na úrovni 8,6 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi
podobnej úrovni a dosiahla mieru 8,3 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická
nezamestnanosť v sektore potravinárstvo v januári 2020, a to 6 %. V tomto období dosiahla
priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 7,1 %, čo je približne o 2,2 p. b. viac, ako
celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická
sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako priemer za SR. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie
nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020
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špecifická nezamestnanosť vzrástla o 2,4 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v januári 2019, a to na
úrovni 3 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v januári 2020, a to 1,6 p. b.
Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a
aprílom 2020 a predstavoval 1,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,5 p. b.
Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,5 p. b.) nastal medzi decembrom
2019 a januárom 2020.
Obrázok č. 9 Špecifická nezamestnanosť v sektore potravinárstvo v decembri 2020 v členení podľa
krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 36,3 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo
špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 17,3 %. Naopak, najnižšia sektorovo
špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 2,8 %. Nízka sektorovo špecifická
nezamestnanosť (3,5 %) bola aj v Nitrianskom kraji.
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Obrázok č. 10 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore potravinárstvo medzi decembrom
2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 2,1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Banskobystrickom kraji (15,8 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji
(o 7 p. b.). Lepšie na tom boli Trenčiansky kraj s poklesom o 0,1 p. b. a Nitriansky kraj, kde nárast
predstavoval 0,3 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť najmä v dlhšom časovom období súvisí s početnosťou
organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú z predaja potravinárskych produktov. Sú to práve
zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, umožňujú uplatnenie
ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovanie z dosahovaných tržieb. Súčasne je na
fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov,
ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR
cielene rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 31

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 10 Výroba potravín v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 10 Výroba potravín v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 810 organizácií,
čo predstavuje nárast o 31 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016,
kedy vzniklo 453 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 55,9 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je výrazne
ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 119 tis.
EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 9,6 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2015
a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 209 tis. EUR.
Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 32

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 11 Výroba nápojov v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 11 Výroba nápojov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 426 organizácií,
čo predstavuje nárast o 93 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017,
kedy vzniklo 136 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 31,9 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je
ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 582 tis.
EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 40,1 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi
2015 a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 421 tis.
EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie
s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore potravinárstvo bola počas celého sledovaného obdobia vyššia
ako celoslovenský priemer, pričom rozdiel vo výške nezamestnanosti sa udržoval na podobnej úrovni.
Z regionálneho hľadiska dominuje sektorovo špecifická nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji, a
to z hľadiska výšky aj nárastu. V divíziách 10 Výroba potravín a 11 Výroba nápojov vývoj počtu
organizácií inverzne koreloval s výškou tržieb na jednu organizáciu.
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2.5 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Tento
sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK
NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Výroba textilu, Výroba odevov, Výroba kože a kožených výrobkov.
Graf č. 33

Špecifická nezamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože
v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období od januára 2019
do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v auguste 2020, a to na úrovni 15,5 %. V júli 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 15,4 %. V sledovanom období bola najnižšia
špecifická nezamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v júni 2019, a to 10,8 %. V
tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 12,6 %, čo je približne
o 7,6 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca
2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako celoštátny priemer. Od apríla
2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca
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do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 2,2 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v
auguste 2020, a to na úrovni 9,2 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v apríli 2019, a
to 6,8 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi
marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1,2 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo
špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi júnom 2019 a júlom 2019, a to na úrovni 1,1
p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,7 p. b.) nastal medzi
septembrom 2020 a októbrom 2020.
Obrázok č. 11 Špecifická nezamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v
decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 30,6 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo
špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 22,1 %. Naopak, najnižšia sektorovo
špecifická nezamestnanosť bola v Nitrianskom kraji, a to 6,1 %. Nízka sektorovo špecifická
nezamestnanosť (8,3 %) bola aj v Bratislavskom kraji.
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Obrázok č. 12 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie
kože medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 2,3 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (5,3 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji
(o 4,1 p. b.). Lepšie na tom boli Banskobystrický kraj s poklesom o 10,9 p. b. a Košický kraj, kde pokles
predstavoval 5 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú z predaja textilných, odevných,
obuvníckych a kožiarskych produktov. Práve zamestnávateľské organizácie prijímajú a uvoľňujú
zamestnancov, poskytujú príležitosti uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich
odmeňovania z prostriedkov tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb
nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti
sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR kontinuálne rozvíjané v sektorovej štruktúre
NSP/SRI.
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Graf č. 34

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 13 Výroba textilu v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 13 Výroba textilu v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 387 organizácií, čo
predstavuje nárast o 32,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016, kedy
vzniklo 138 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 35,7 % z celkového nárastu počtu
organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť
organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti.
Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 30 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom
vyjadrení nárast o 12,3 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zníženie
tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 30 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu
organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno
skonštatovať, že sektor si udržiaval rastúci trend a nové organizácie prispeli aj k rastu tržieb.
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Graf č. 35

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 14 Výroba odevov v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 14 Výroba odevov v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 671 organizácií,
čo predstavuje pokles o 14,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2013 a
2014, kedy zaniklo 417 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 62,1 % z celkového
poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je
ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 35 tis.
EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 44,5 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi
2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 18 tis.
EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie
s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 36

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 15 Výroba kože a kožených výrobkov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 55 organizácií, čo predstavuje nárast o 14,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi
rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 67 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 121,8 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 285 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 22 %. Najvyšší nárast bol
medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 339 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií aj nárast tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že výroba kože a kožených výrobkov si
udržiavala rastúci trend a nové organizácie prispeli aj k rastu tržieb.
Špecifická nezamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bola počas celého
sledovaného obdobia vyššia ako celoslovenský priemer, pričom rozdiel vo výške nezamestnanosti sa
v dôsledku COVID-19 ešte zvýšil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická
nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji, avšak práve v tomto kraji bol počas sledovaného obdobia
zaznamenaný jej najvýraznejší pokles. Divízia 13 Výroba textilu zaznamenala nárast počtu organizácií,
ako aj zvýšenie tržieb na jednu organizáciu, s maximom tržieb v roku 2015. V divízii 14 Výroba odevov
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počet organizácií klesal a výška tržieb naopak rástla. Divízia 15 Výroba kože a kožených výrobkov
mala mierne rastúci vývoj, pričom počet organizácií a výška tržieb na jednu organizáciu spolu
korelovali.

2.6 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením
jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom
ich názvy sú nasledovné: Lesníctvo a ťažba dreva, Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva
okrem nábytku, Výroba nábytku. V rámci sektora sú taktiež zabezpečované činnosti súvisiace so
starostlivosťou o zver, ako aj s jej lovom a odchytom.
Graf č. 37

Špecifická nezamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou
v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období od
januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam.
Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v decembri 2020, a to na úrovni 17,4 %. V júni 2020 sa špecifická
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nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 16,6 %. V
sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel v septembri 2019, a to 9,9 %. V tomto období dosiahla priemerná výška
sektorovo špecifickej nezamestnanosti 13,5 %, čo je približne o 8,6 p. b. viac, ako celoslovenská
priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová
nezamestnanosť výrazne vyššia, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie
nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020
špecifická nezamestnanosť vzrástla o 4,1 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v decembri 2020, a to na
úrovni 11,1 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v auguste 2019, a to 5,8 p. b.
Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi decembrom 2019
a januárom 2020 a predstavoval 1,8 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi marcom 2020 a aprílom 2020, a to na úrovni 1,8 p. b.
Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 2 p. b.) nastal medzi marcom 2019 a
aprílom 2019.
Obrázok č. 13 Špecifická nezamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel v decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
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sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 41,1 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 25,5 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Trnavskom kraji, a to 3,7 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (5,5
%) bola aj v Bratislavskom kraji.
Obrázok č. 14 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení
podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 5,4 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (14,9 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Žilinskom kraji
(o 9,5 p. b.). Lepšie na tom boli Trnavský kraj s nárastom o 1,1 p. b. a Nitriansky kraj, kde nárast
predstavoval 3 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú z predaja produktov lesného
hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré
prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v produktívnej práci a ich
odmeňovania z prostriedkov tržieb. Na druhej strane je na fungovanie organizácií a získavanie tržieb
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nutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na
základe konsenzu sociálnych partnerov v SR úspešne rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel neboli dostupné dáta o počte organizácií
a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovnú divíziu SK NACE Rev. 2: 02 Lesníctvo a ťažba dreva.
Graf č. 38

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov
z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 760
organizácií, čo predstavuje pokles o 5,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi
2011 a 2012, kedy zaniklo 1 251 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 164,6 %
z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu mierne ovplyvnila aj zmena v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 21 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 21,5 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo
predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 43 tis. EUR. Vzhľadom na
pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nízkymi tržbami
za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 39

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 31 Výroba nábytku v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 31 Výroba nábytku v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 413 organizácií,
čo predstavuje pokles o 25,8 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2016 a
2017, kedy zaniklo 148 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 35,8 % z celkového
poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je
výrazne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol
422 tis. EUR, čo predstavuje nárast o 93,9 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2016 a 2017, čo
predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 131 tis. EUR. Vzhľadom
na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nízkymi tržbami
za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bola počas
celého sledovaného obdobia vyššia ako celoslovenský priemer, pričom rozdiel vo výške
nezamestnanosti sa v dôsledku COVID-19 ešte zvýšil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia
sektorovo špecifická nezamestnanosť v Prešovskom kraji, a to z aspektu výšky aj nárastu. V divízii 31
Výroba nábytku počet organizácií klesal a výška tržieb naopak rástla. Divízia 16 Spracovanie dreva a
výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
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nemala jednoznačný trend, avšak počet organizácií a výška tržieb na jednu organizáciu spolu
korelovali.

2.7 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s nízkym početným zastúpením
jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú dve divízie SK NACE Rev. 2,
pričom ich názvy sú nasledovné: Výroba papiera a papierových výrobkov, Tlač a reprodukcia
záznamových médií.
Graf č. 40

Špecifická nezamestnanosť v sektore celulózo - papierenský a polygrafický
priemysel v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou
v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel v období od
januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam.
Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v júni 2020, a to na úrovni 5,5 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť
v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 5,3 %. V sledovanom období bola
najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel vo
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februári 2020, a to 3,3 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej
nezamestnanosti 3,9 %, čo je približne o 1 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická
nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne
nižšia, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej
SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla
o 0,9 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v auguste 2019, a to na úrovni -0,5 p. b. Na druhej
strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v decembri 2020, a to -2 p. b. Najvýraznejší mesačný
nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a
predstavoval 1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol
zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,7 p. b. Naopak, najvyšší pokles
mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,5 p. b.) nastal medzi septembrom 2020 a októbrom 2020.
Obrázok č. 15 Špecifická nezamestnanosť v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel
v decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 8,2 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Nitrianskom kraji, a to 5,4 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
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nezamestnanosť bola v Trenčianskom kraji, a to 2,6 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(2,8 %) bola aj v Trnavskom kraji.
Obrázok č. 16 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore celulózo - papierenský a
polygrafický priemysel medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa
krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,9 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (3 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji
(o 2,7 p. b.). Lepšie na tom boli Trnavský kraj s poklesom o 0,6 p. b. a Košický kraj, kde pokles
predstavoval 0,2 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú z trhovej realizácie produktov
celulózo-papierenského a polygrafického priemyslu. Práve zamestnávateľské organizácie prijímajú
a uvoľňujú zamestnancov, poskytujú priestor uplatneniu ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich
odmeňovania z tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a dosahovanie tržieb nutná práca
kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe
konsenzu sociálnych partnerov v SR úspešne rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 41

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 17 Výroba papiera a papierových výrobkov v období rokov 2010 a 2018
vzrástol o 66 organizácií, čo predstavuje nárast o 20,8 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast
medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 51 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 77,3 %
z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený aj zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 376 tis. EUR, čo predstavuje pokles o 9,1 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2011 a 2012, čo
predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 825 tis. EUR. Vzhľadom
na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami
za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 42

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 18 Tlač a reprodukcia záznamových médií v období rokov 2010 a 2018
vzrástol o 496 organizácií, čo predstavuje nárast o 34,5 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast
medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 178 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 35,9
% z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú
úroveň vzájomnej závislosti. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 50 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 16,6 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2017 a
2018, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 43 tis. EUR.
Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore celulózo - papierenský a polygrafický priemysel bola počas
celého sledovaného obdobia nižšia ako celoslovenský priemer, pričom v závere sledovaného obdobia
tu sektorovo špecifická nezamestnanosť na rozdiel od SR klesala. V divízii 17 Výroba papiera
a papierových výrobkov počet organizácií na začiatku sledovaného obdobia klesal, no neskôr prišlo
k jeho nárastu, pričom vzájomne inverzne koreloval s výškou tržieb na jednu organizáciu. V divízii
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18 Tlač a reprodukcia záznamových médií počet organizácií rástol a tržby na jednu organizáciu klesali,
anomáliou boli roky 2013 a 2018, kedy prišlo k výraznejšiemu rastu tržieb.

2.8 Sektor chémia a farmácia
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor chémia a farmácia. Tento sektor možno
charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2.
Celkovo sa v sektore nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Výroba
koksu a rafinovaných ropných produktov, Výroba chemikálií a chemických produktov, Výroba
základných farmaceutických výrobkov, prípravkov, Výroba výrobkov z gumy a plastu.
Graf č. 43

Špecifická nezamestnanosť v sektore chémia a farmácia v období január 2019 december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore chémia a farmácia v období od januára 2019 do decembra 2020
prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je
možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v júli 2020, a to
na úrovni 4,5 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi
podobnej úrovni a dosiahla mieru 4,4 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická
nezamestnanosť v sektore chémia a farmácia v septembri 2019, a to 2,6 %. V tomto období dosiahla
priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 3,3 %, čo je približne o 1,7 p. b. menej, ako
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celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická
sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku
pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra
2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,8 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v júni
2019, a to na úrovni -1,3 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v decembri 2020,
a to -2,4 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi
aprílom 2020 a májom 2020 a predstavoval 0,4 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo
špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi marcom 2020 a aprílom 2020, a to na úrovni
0,4 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,2 p. b.) nastal medzi
septembrom 2020 a októbrom 2020.
Obrázok č. 17 Špecifická nezamestnanosť v sektore chémia a farmácia v decembri 2020 v členení
podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 9,7 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 8,4 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 0,4 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(2,1 %) bola aj v Trnavskom kraji.
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Obrázok č. 18 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore chémia a farmácia medzi
decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Košickom kraji (4,1 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trenčianskom kraji
(o 2,4 p. b.). Lepšie na tom boli Prešovský kraj s poklesom o 1,5 p. b. a Bratislavský kraj, kde pokles
predstavoval 0,1 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú úspešným predajom produktov
chemického a farmaceutického priemyslu. Práve zamestnávateľské organizácie prijímajú a uvoľňujú
zamestnancov, sú miestom pôsobenia ľudských zdrojov a ich odmeňovania z prostriedkov tržieb.
Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných
zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu
sociálnych partnerov v SR kontinuálne rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 44

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 20 Výroba chemikálií a chemických
produktov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 20 Výroba chemikálií a chemických produktov v období rokov 2010 a 2018
vzrástol o 288 organizácií, čo predstavuje nárast o 101,8 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast
medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 82 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 28,5 %
z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú
úroveň vzájomnej závislosti. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 4 166 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 58,3 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2010 a
2011, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 2 665 tis. EUR.
Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie
s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 45

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 21 Výroba základných farmaceutických
výrobkov a farmaceutických prípravkov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických
prípravkov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 1 organizáciu, čo predstavuje nárast o 3,8 %. Tento
trend výrazne ovplyvnil pokles medzi rokmi 2012 a 2013, kedy zaniklo 6 organizácií. Vývoj tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu tiež ovplyvnila zmena v počte organizácií.
Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 5 384 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom
vyjadrení pokles o 43,7 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zníženie
tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 3 235 tis. EUR. Vzhľadom na mierny pokles
počtu organizácií a výrazný pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s vyššími tržbami
za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 46

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu v
rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 180 organizácií, čo predstavuje nárast o 11,4 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi
rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 161 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 89,4 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 1 005 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 56,7 %. Najvyšší nárast
bol medzi rokmi 2010 a 2011, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 340 tis. EUR. Vzhľadom na mierny rast počtu organizácií a značný nárast tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného
obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.
Sektor chémia a farmácia mal počas celého sledovaného obdobia nižšiu špecifickú nezamestnanosť
ako SR a po vypuknutí pandémie COVID-19 sa tento rozdiel ešte prehĺbil. Najvyššia sektorovo
špecifická nezamestnanosť na konci sledovaného obdobia bola v Prešovskom kraji a najvyšší nárast
nezamestnanosti zaznamenal Košický kraj. V tomto sektore má každá divízia iný trend vývoja počtu
organizácií a tržieb na jednu organizáciu. V divízii 20 Výroba chemikálií a chemických produktov rástol
počet organizácií a klesali tržby na jednu organizáciu, divízia 21 Výroba základných farmaceutických
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výrobkov a farmaceutických prípravkov nemá jednoznačný trend vývoja početnosti organizácií, avšak
tržby klesali. Divízia 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu rovnako nemá jednoznačný trend vývoja
početnosti organizácií, no tržby na jednu organizáciu tu rástli.

2.9 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Tento
sektor možno charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením jednotlivých divízií SK
NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom jej názov je Výroba
a spracovanie kovov.
Graf č. 47

Špecifická nezamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období
január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období od januára 2019
do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v auguste 2020, a to na úrovni 3,2 %. V júli 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 3,2 %. V sledovanom období bola najnižšia
špecifická nezamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v júli 2019, a to 1,5 %. V
tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 2,2 %, čo je približne
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o 2,8 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do
marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako celoslovenský priemer. Od
apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od
marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,9 p. b. Najmenej výrazný rozdiel
oproti SR bol v januári 2020, a to na úrovni -2,1 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné
vidieť v máji 2020, a to -3,5 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti
nastal medzi júnom 2020 a júlom 2020 a predstavoval 0,4 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to
na úrovni 0,3 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,1 p. b.) nastal
medzi októbrom 2020 a novembrom 2020.
Obrázok č. 19 Špecifická nezamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v decembri
2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 6,5 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo
špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 4 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 0,9 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(0,9 %) bola aj v Nitrianskom kraji.
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Obrázok č. 20 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Banskobystrickom kraji (2,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji
(o 2,3 p. b.). Lepšie na tom boli Žilinský kraj s poklesom o 0,2 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast
predstavoval 0,4 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, osobitne z dlhšieho časového aspektu, úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú predajom produktov hutníctva,
zlievarenstva a kováčstva. Práve zamestnávateľské organizácie prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú
miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov tržieb.
Súčasne je na úspešné napredovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nutná práca kvalifikovaných
zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu
sociálnych partnerov v SR premyslene rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 48

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 24 Výroba a spracovanie kovov v rokoch
2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 24 Výroba a spracovanie kovov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 285
organizácií, čo predstavuje nárast o 78,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2016 a 2017, kedy vzniklo 172 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 60,4 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 3 635 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 31,5 %. Najvyšší pokles
bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 3 843 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo mal počas celého sledovaného obdobia nižšiu špecifickú
nezamestnanosť ako SR a po vypuknutí pandémie COVID-19 sa tento rozdiel ešte prehĺbil.
Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Banskobystrickom
kraji, a to z hľadiska výšky aj nárastu. V divízii 24 Výroba a spracovanie kovov po počiatočnom poklese
počtu organizácií prišlo k ich rastu a výška tržieb na jednu organizáciu inverzne korelovala s týmto
trendom.
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2.10 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením
jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza jedna divízia SK NACE Rev. 2,
pričom jej názov je nasledovný: Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.
Graf č. 49

Špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou
v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v
období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným
opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo
špecifická nezamestnanosť bola v júli 2020, a to na úrovni 12,5 %. V auguste 2020 sa špecifická
nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 12,3 %. V
sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály v júli 2019, a to 8,3 %. V tomto období dosiahla priemerná výška
sektorovo špecifickej nezamestnanosti 9,9 %, čo je približne o 4,9 p. b. viac, ako celoslovenská
priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová
nezamestnanosť výrazne vyššia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku
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pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra
2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 3,3 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v júli 2020, a to na
úrovni 6,2 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v novembri 2019, a to 4,1 p. b.
Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a
aprílom 2020 a predstavoval 1,7 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,8 p. b.
Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,8 p. b.) nastal medzi augustom
2020 a septembrom 2020.
Obrázok č. 21 Špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály v decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 37 %. Pomerne vysoká hodnota
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 22 %. Naopak, najnižšia
sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Nitrianskom kraji, a to 3,9 %. Nízka sektorovo špecifická
nezamestnanosť (5 %) bola aj v Trnavskom kraji.
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Obrázok č. 22 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení
podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 3,7 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Košickom kraji (11,8 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji
(o 7,4 p. b.). Lepšie na tom boli Nitriansky kraj s nulovou zmenou a Žilinský kraj, kde nárast
predstavoval 0,3 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú predajom produktov zo skla,
keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov. Sú to práve zamestnávateľské organizácie,
ktoré personálnymi procesmi cielene riadia stavy zamestnancov, sú priestorom uplatnenia ľudských
zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov dosahovaných tržieb. Zároveň je na
každodennú činnosť organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných
zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu
sociálnych partnerov v SR systémovo rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 50

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 23 Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov v období rokov
2010 a 2018 poklesol o 634 organizácií, čo predstavuje pokles o 19,5 %. Tento trend najvýraznejšie
ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 390 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi
predstavoval 61,5 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v
prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený taktiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast
medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 273 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o
56,7 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné
výkony a tovar na jednu organizáciu o 65 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast
tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas
sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bola špecifická nezamestnanosť
počas celého sledovaného obdobia vyššia ako celoslovenský priemer, pričom rozdiel vo výške
nezamestnanosti sa v dôsledku COVID-19 ešte zvýšil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia
nezamestnanosť aj jej nárast evidovaný v Košickom kraji. V divízii 23 Výroba ostatných nekovových
minerálnych výrobkov počet organizácií klesal a výška tržieb v prepočte na jednu organizáciu rástla.
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2.11 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor automobilový priemysel a strojárstvo. Tento
sektor možno charakterizovať ako sektor s najvyšším početným zastúpením jednotlivých divízií SK
NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza sedem divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, Výroba strojov a zariadení i. n.,
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, Výroba ostatných dopravných prostriedkov, Iná
výroba, Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových
vozidiel a motocyklov.
Graf č. 51

Špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo
v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období od januára 2019
do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v júli 2020, a to na úrovni 5,6 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 5,5 %. V sledovanom období bola najnižšia
špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo vo februári 2019, a to 2,8
%. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 3,9 %, čo je
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približne o 1,1 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019
do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako celoslovenský priemer.
Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore
od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,6 p. b. Najmenej výrazný rozdiel
oproti SR bol v júli 2020, a to na úrovni -0,7 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné
vidieť v januári 2019, a to -1,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1 p. b. Pomerne výrazný
mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a
májom 2020, a to na úrovni 0,6 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o
0,2 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.
Obrázok č. 23 Špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v
decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 9,3 %. Pomerne vysoká
hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Prešovskom kraji, a to 7,9 %. Naopak,
najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,9 %. Nízka sektorovo
špecifická nezamestnanosť (4,3 %) bola aj v Trenčianskom kraji.
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Obrázok č. 24 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore automobilový priemysel a
strojárstvo medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,7 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Banskobystrickom kraji (4,1 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Žilinskom kraji
(o 2,4 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Prešovský kraj, kde nárast
predstavoval 1,3 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to najmä v dlhšom časovom horizonte, súvislosť
s početnosťou

organizácií

a

tržbami,

ktoré

organizácie

dosahujú

predajom

produktov

automobilového priemyslu a strojárstva. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré
personálnymi procesmi prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v
produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov dosahovaných tržieb. Zároveň je na fungovanie
organizácií a zabezpečenie tržieb nutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné
vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v
sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 52

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem
strojov a zariadení v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení v období rokov
2010 a 2018 vzrástol o 5 936 organizácií, čo predstavuje nárast o 23,2 %. Tento trend najvýraznejšie
ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 2 114 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi
predstavoval 35,6 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi
rokmi 2010 a 2018 dosiahol 70 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 49,5 %.
Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar
na jednu organizáciu o 22 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a výraznejší nárast tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného
obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.

302

Graf č. 53

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde
nezaradených v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 28 Výroba strojov a zariadení inde nezaradených v období rokov 2010 a
2018 vzrástol o 29 organizácií, čo predstavuje nárast o 1,8 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil
rast medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 177 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval
610,3 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu je silne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a
2018 dosiahol 1 744 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 104,9 %. Najvyšší
nárast bol medzi rokmi 2011 a 2012, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na
jednu organizáciu o 415 tis. EUR. Vzhľadom na celkovo mierny nárast počtu organizácií a značný
nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas
sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 54

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov
a prívesov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov v období rokov 2010
a 2018 vzrástol o 404 organizácií, čo predstavuje nárast o 198 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil
rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 121 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval
30 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 15 397 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 23,5 %. Najvyšší pokles
bol medzi rokmi 2016 a 2017, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 14 345 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony
a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 55

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 30 Výroba ostatných dopravných
prostriedkov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov v období rokov 2010 a 2018
poklesol o 17 organizácií, čo predstavuje pokles o 22,4 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles
medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 20 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval
117,6 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 2 845 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 66,1 %. Najvyšší pokles
bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 2 412 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali
primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 56

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 32 Iná výroba v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 32 Iná výroba v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 402 organizácií, čo
predstavuje nárast o 13,1 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy
vzniklo 336 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 83,6 % z celkového nárastu počtu
organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť
organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti.
Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 46 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom
vyjadrení nárast o 43,8 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zvýšenie
tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 23 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu
organizácií a výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami
za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 57

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov v období rokov 2010 a 2018
poklesol o 666 organizácií, čo predstavuje pokles o 11,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast
medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 475 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval
71,3 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 89 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 44,5 %. Najvyšší nárast bol
medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 34 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 58

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava
motorových vozidiel a motocyklov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 45 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 1 265 organizácií, čo predstavuje nárast o 14,3 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2015 a 2016, kedy vzniklo 488 organizácií. Nárast medzi
týmito rokmi predstavoval 38,6 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom
období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a
2018 dosiahol 233 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 49,6 %. Najvyšší
nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na
jednu organizáciu o 71 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a ešte výraznejší nárast tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného
obdobia vznikali primárne organizácie s vysokými tržbami za vlastné výkony a tovar.
V sektore automobilový priemysel a strojárstvo bola špecifická nezamestnanosť nižšia ako
celoslovenský priemer a približne kopírovala vývoj v SR. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia
sektorovo špecifická nezamestnanosť v Banskobystrickom kraji, a to z hľadiska výšky aj nárastu.
V divíziách 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení a 45 Veľkoobchod a
maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov rástli tržby aj počet organizácií, v divízii 28
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Výroba strojov a zariadení inde nezaradených mal vývoj organizácií nejednoznačný trend a tržby na
jednu organizáciu rástli. V divízii 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov počet organizácií
rástol a tržby na jednu organizáciu klesali. V divízii 30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov bol
striedavý vývoj z hľadiska organizácií aj tržieb na jednu organizáciu. V divízii 32 Iná výroba organizácie
zaznamenali po prvotnom poklese prudký rast a tržby mali rastúci trend a v divízii 33 Oprava a
inštalácia strojov a prístrojov organizácie mierne poklesli a tržby mierne vzrástli.

2.12 Sektor elektrotechnika
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor elektrotechnika. Tento sektor možno
charakterizovať ako sektor s nízkym početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2.
Celkovo sa v sektore nachádzajú dve divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Výroba
počítačových, elektronických a optických výrobkov, Výroba elektrických zariadení.
Graf č. 59

Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika v období január 2019 december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika v období od januára 2019 do decembra 2020
prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je
možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v júli 2020, a to
na úrovni 6,5 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore
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elektrotechnika v novembri 2019, a to 3,9 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo
špecifickej nezamestnanosti 4,9 %, čo je približne o 0,1 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná
špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová
nezamestnanosť približne rovnaká, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie
nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020
špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,4 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v júni 2020, a to
na úrovni 0,2 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v decembri 2020, a to -0,6 p.
b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a
aprílom 2020 a predstavoval 1,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,7 p. b.
Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,4 p. b.) nastal medzi augustom
2020 a septembrom 2020.
Obrázok č. 25 Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika v decembri 2020 v členení
podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
dvoch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 12,5 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 11,6 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
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nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 2,7 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(3,1 %) bola aj v Trnavskom kraji.
Obrázok č. 26 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore elektrotechnika medzi decembrom
2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,7 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (3,2 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji
(o 2,5 p. b.). Lepšie na tom boli Trnavský kraj s nárastom o 0,7 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast
predstavoval 1 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä z dlhšieho časového hľadiska úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú na základe úspešného predaja
elektrotechnických produktov. Ide práve o zamestnávateľské organizácie, ktoré cielene prijímajú
a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v produktívnej práci a ich odmeňovania
z prostriedkov dosahovaných tržieb. Zároveň je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb
nutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na
základe konsenzu sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 60

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických
a optických výrobkov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov v období
rokov 2010 a 2018 vzrástol o 1 043 organizácií, čo predstavuje nárast o 131,7 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 634 organizácií. Nárast medzi
týmito rokmi predstavoval 60,8 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový
pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 5 993 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení
pokles o 69,8 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zníženie tržieb za
vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 2 182 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a
pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas
sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 61

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 27 Výroba elektrických zariadení v rokoch
2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 27 Výroba elektrických zariadení v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 26 organizácií, čo predstavuje nárast o 1,6 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2017 a 2018, kedy vzniklo 171 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 657,7 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 943 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 66,1 %. Najvyšší nárast bol
medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 365 tis. EUR. Vzhľadom na mierny rast počtu organizácií a značný nárast tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného
obdobia vznikali primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika prakticky kopírovala nezamestnanosť v SR,
pričom na konci sledovaného obdobia sa dostala výraznejšie pod priemernú úroveň v SR.
Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Prešovskom kraji, a to
z hľadiska výšky aj nárastu. V divízii 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
prišlo k nárastu počtu organizácií a k poklesu výšky tržieb na jednu organizáciu a v divízii 27 Výroba

313

elektrických zariadení bol nejednoznačný trend z hľadiska počtu organizácií, avšak výška tržieb na
jednu organizáciu s nimi inverzne korelovala.

2.13 Sektor energetika, plyn a elektrina
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor energetika, plyn a elektrina. Tento sektor
možno charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev.
2. Celkovo sa v sektore nachádza jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom jej názov je nasledovný:
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.
Graf č. 62

Špecifická nezamestnanosť v sektore energetika, plyn a elektrina v období január
2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore energetika, plyn a elektrina v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v auguste 2020, a to na úrovni 2 %. V júli 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 2 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická
nezamestnanosť v sektore energetika, plyn a elektrina v marci 2019, a to 1,2 %. V tomto období
dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 1,5 %, čo je približne o 3,4 p. b.
menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020
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bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako celoslovenský priemer. Od apríla 2020
v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do
decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,6 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol
v júni 2019, a to na úrovni -2,7 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v decembri
2020, a to -4,4 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal
medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,4 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to
na úrovni 0,3 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,1 p. b.) nastal
medzi decembrom 2019 a januárom 2020.
Obrázok č. 27 Špecifická nezamestnanosť v sektore energetika, plyn a elektrina v decembri 2020 v
členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 3,3 %. Pomerne vysoká hodnota
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Nitrianskom kraji, a to 2,8 %. Naopak, najnižšia
sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Trenčianskom kraji, a to 1,2 %. Nízka sektorovo
špecifická nezamestnanosť (1,4 %) bola aj v Prešovskom kraji.
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Obrázok č. 28 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore energetika, plyn a elektrina medzi
decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,6 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Nitrianskom kraji (1,6 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji
(o 1,3 p. b.). Lepšie na tom boli Trenčiansky kraj s poklesom o 0,4 p. b. a Prešovský kraj, kde nárast
predstavoval 0,1 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to osobitne v dlhšom časovom horizonte, veľmi úzku
súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú predajom produktov v
oblasti energetiky, plynu a elektriny. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré v rámci
personálneho manažmentu prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských
zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na
fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov,
ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR
systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 63

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 35 Dodávka elektriny, plynu, pary
a studeného vzduchu v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 35 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu v období rokov
2010 a 2018 vzrástol o 291 organizácií, čo predstavuje nárast o 99 %. Tento trend najvýraznejšie
ovplyvnil rast medzi rokmi 2011 a 2012, kedy vzniklo 101 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi
predstavoval 34,7 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v
prepočte na jednu organizáciu je tiež ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi
rokmi 2010 a 2018 dosiahol 16 436 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 42,6
%. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2010 a 2011, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a
tovar na jednu organizáciu o 10 369 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného
obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore energetika, plyn a elektrina bola po celý čas výrazne nižšia ako
celoslovenský priemer a z dôvodu pandémie COVID-19 vzrástla len mierne. Z hľadiska regionálneho
členenia bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Nitrianskom a Košickom kraji a v
týchto krajoch prišlo aj k najvyššiemu medziročnému nárastu. Globálny trend rastu divízii 35 Dodávka
elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu možno charakterizovať ako rast počtu organizácií a pokles
tržieb na jednu organizáciu so silnou inverznou koreláciou.
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2.14 Sektor voda, odpad a životné prostredie
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor voda, odpad a životné prostredie. Tento
sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK
NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Zber, úprava a dodávka vody, Čistenie a odvod odpadových vôd, Zber, spracúvanie
a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania
s odpadom.
Graf č. 64

Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie v období
január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v decembri 2020, a to na úrovni 13,9 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto
sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 13,5 %. V sledovanom období bola
najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie v auguste 2019, a to
8 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 11 %, čo je
približne o 6 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do
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marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako celoštátny priemer. Od
apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od
marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,4 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol
v marci 2020, a to na úrovni 8,1 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v auguste 2019,
a to 3,8 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi
decembrom 2019 a januárom 2020 a predstavoval 3,1 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi júnom 2020 a júlom 2020, a to na
úrovni 0,5 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 1 p. b.) nastal medzi
marcom 2019 a aprílom 2019.
Obrázok č. 29 Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie v decembri
2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 35,4 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 31,6 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,4 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(4,5 %) bola aj v Nitrianskom kraji.
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Obrázok č. 30 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore voda, odpad a životné prostredie
medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 5,1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Košickom kraji (9,6 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji
(o 5,6 p. b.). Lepšie na tom boli Banskobystrický kraj s poklesom o 0,5 p. b. a Bratislavský kraj, kde
nárast predstavoval 0,6 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú realizáciou ekonomických činností
v oblasti vody, odpadu a životného prostredia. Ide práve o zamestnávateľské organizácie, ktoré v
rámci personálneho manažmentu prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v
práci a ich odmeňovania z tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb
nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti
sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 65

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody v rokoch
2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 54 organizácií, čo predstavuje nárast o 117,4 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi
rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 29 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 53,7 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 4 943 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 49,5 %. Najvyšší pokles
bol medzi rokmi 2017 a 2018, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 2 537 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 66

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových vôd v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 99 organizácií, čo predstavuje nárast o 101 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2015 a 2016, kedy vzniklo 37 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 37,4 % z celkového
nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň
vzájomnej závislosti. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 5 tis. EUR, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení pokles o 2,3 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo
predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 225 tis. EUR. Vzhľadom
na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami
za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 67

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov;
recyklácia materiálov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov v období
rokov 2010 a 2018 vzrástol o 207 organizácií, čo predstavuje nárast o 21,6 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2010 a 2011, kedy zaniklo 229 organizácií. Pokles medzi
týmito rokmi predstavoval 110,6 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu len mierne ovplyvnila zmena v počte organizácií.
Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 16 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom
vyjadrení nárast o 2,3 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zníženie tržieb
za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 223 tis. EUR. Vzhľadom na výrazný nárast počtu
organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno
skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami za
vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 68

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti
nakladania s odpadom v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom v období
rokov 2010 a 2018 vzrástol o 11 organizácií, čo predstavuje nárast o 42,3 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 11 organizácií. Pokles medzi
týmito rokmi predstavoval 100 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom
období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a
2018 dosiahol 5 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 1,9 %. Najvyšší nárast
bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 251 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie bola po celý čas vyššia, ako
priemer SR a tento rozdiel sa od januára roku 2020 ešte zvýšil. Z hľadiska regionálneho členenia bola
najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Prešovskom a Košickom kraji a v týchto krajoch
prišlo aj k najvyššiemu medziročnému nárastu. V divízii 36 Zber, úprava a dodávka vody prišlo k rastu
počtu organizácií a k poklesu tržieb na jednu organizáciu, v divízii 37 Čistenie a odvod odpadových
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vôd mali tržby na jednu organizáciu okrem rokov 2011, 2014 a 2018 klesajúci trend a počet
organizáciu vo všeobecnosti rástol. V divíziách 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia
materiálov a 39 Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom bol rozmanitý vývoj z
hľadiska počtu organizácií, pričom výška tržieb na jednu organizáciu s nimi inverzne korelovala.

2.15 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia. Tento
sektor možno charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením jednotlivých divízií SK
NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Výstavba budov, Inžinierske stavby, Špecializované stavebné práce, Architektonické
a inžinierske činnosti; technické testovanie, Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou
úpravou.
Graf č. 69

Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období
január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období od januára 2019
do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v decembri 2020, a to na úrovni 12 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto
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sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 10,7 %. V sledovanom období bola
najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v septembri 2019,
a to 6,2 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 8,6 %, čo
je približne o 3,6 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019
do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako celoslovenský priemer.
Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore
od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 3,1 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR
bol v decembri 2020, a to na úrovni 5,7 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v
auguste 2019, a to 2 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal
medzi novembrom 2020 a decembrom 2020 a predstavoval 1,3 p. b. Pomerne výrazný mesačný
nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi marcom 2020 a aprílom
2020, a to na úrovni 1,2 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 1 p. b.)
nastal medzi marcom 2019 a aprílom 2019.
Obrázok č. 31 Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v decembri
2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 36,1 %. Pomerne vysoká hodnota
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sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 21,2 %. Naopak, najnižšia
sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,8 %. Nízka sektorovo
špecifická nezamestnanosť (4,5 %) bola aj v Trnavskom kraji.
Obrázok č. 32 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore stavebníctvo, geodézia a
kartografia medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 4,4 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (15,8 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji
(o 10,2 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Nitriansky kraj, kde nárast
predstavoval 1,2 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte veľmi tesnú súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú realizáciou ekonomických činností
v oblasti stavebníctva, geodézie a kartografie. Sú to práve zamestnávateľské organizácie, ktoré
prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v práci a ich odmeňovania
z dosahovaných tržieb. Zároveň je na fungovanie organizácií v sektore a zabezpečenie tržieb
nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti
sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 70

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 41 Výstavba budov v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 41 Výstavba budov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 4 756 organizácií,
čo predstavuje nárast o 46,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017,
kedy vzniklo 1 280 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 26,9 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je tiež
ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 13 tis.
EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 5,1 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013
a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 43 tis. EUR.
Vzhľadom na značný rast počtu organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v
prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne
organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 71

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 42 Inžinierske stavby v rokoch 2010 až
2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 42 Inžinierske stavby v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 17 organizácií,
čo predstavuje pokles o 1,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012,
kedy zaniklo 206 organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň
vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 329 tis. EUR, čo predstavuje
v percentuálnom vyjadrení nárast o 12,6 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo
predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 1 309 tis. EUR. Vzhľadom
na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nižšími tržbami
za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 72

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 43 Špecializované stavebné práce v rokoch
2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 43 Špecializované stavebné práce v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 5 626 organizácií, čo predstavuje nárast o 7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi
rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 6 193 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 110,1 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú
úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 11 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 23,9 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014,
čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 8 tis. EUR. Vzhľadom
na rast počtu organizácií a výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie
s vysokými tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 73

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti;
technické testovanie a analýzy v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 7 597 organizácií, čo predstavuje nárast o 63,4 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 2 070 organizácií. Nárast medzi
týmito rokmi predstavoval 27,2 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií.
Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 7 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom
vyjadrení nárast o 7,4 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zvýšenie tržieb
za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 55 tis. EUR. Vzhľadom na značný rast počtu
organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno
skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za
vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 74

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení
a krajinnou úpravou v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou v období
rokov 2010 a 2018 vzrástol o 3 711 organizácií, čo predstavuje nárast o 111,5 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 742 organizácií. Nárast medzi
týmito rokmi predstavoval 20 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony
a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový
nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 9 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast
o 10,2 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné
výkony a tovar na jednu organizáciu o 22 tis. EUR. Vzhľadom na výrazný rast počtu organizácií a
mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať,
že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a
tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bola po celý čas vyššia, ako
priemer SR a tento rozdiel sa od januára roku 2020 ešte zvýšil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia
nezamestnanosť aj jej nárast evidovaný v Prešovskom kraji. V divízii 41 Výstavba budov počet
organizácií mierne rástol a tržby na jednu organizáciu okrem poklesu v roku 2013 boli pomerne
stabilné. V divízii 42 Inžinierske stavby mal vývoj počtu organizácii aj výšky tržieb na jednu organizáciu
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nejednoznačný trend a anomáliu predstavoval nárast v roku 2015. V divízii 43 Špecializované
stavebné práce organizácie zaznamenali po prvotnom poklese rast a tržby na jednu organizáciu s
týmto trendom pozitívne korelovali. V divízii 71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické
testovanie a analýzy počet organizácií rástol a tržby na jednu organizáciu boli okrem nárastu v roku
2013 pomerne stabilné. V divízii 81 Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou počet
organizácií rástol a tržby na jednu organizáciu boli pomerne stabilné.

2.16 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný
ruch. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s najvyšším početným zastúpením jednotlivých
divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza sedem divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy
sú nasledovné: Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, Maloobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov, Ubytovanie, Činnosti reštaurácií a pohostinstiev, Reklama
a prieskum trhu, Činnosti cestovných agentúr a súvisiace činnosti, Činnosti herní a stávkových
kancelárií.
Graf č. 75

Špecifická nezamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný
ruch v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI
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Špecifická nezamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období od
januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam.
Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v máji 2020, a to na úrovni 11,4 %. V júni 2020 sa špecifická nezamestnanosť
v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 10,8 %. V sledovanom období bola
najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch vo
februári 2020, a to 6,3 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej
nezamestnanosti 8 %, čo je približne o 3 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická
nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne
vyššia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu
práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická
nezamestnanosť vzrástla o 4,1 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v máji 2020, a to na úrovni 5,3 p. b.
Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť vo februári 2020, a to 1,9 p. b. Najvýraznejší
mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a
predstavoval 3,9 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol
zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,8 p. b. Naopak, najvyšší pokles
mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,6 p. b.) nastal medzi júnom 2020 a júlom 2020.
Obrázok č. 33 Špecifická nezamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný
ruch v decembri 2020 v členení podľa krajov
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Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 16,2 %. Pomerne vysoká hodnota
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 15,1 %. Naopak, najnižšia
sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 5,7 %. Nízka sektorovo
špecifická nezamestnanosť (8,5 %) bola aj v Trenčianskom kraji.
Obrázok č. 34 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore obchod, marketing, gastronómia a
cestovný ruch medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 4,2 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Žilinskom kraji (6,1 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji
(o 4,5 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 2,9 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast
predstavoval 3,4 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to obzvlášť v dlhšom časovom horizonte, tesnú súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú poskytovaním služieb v oblasti
obchodu, marketingu, gastronómie a cestovného ruchu. Ide práve o zamestnávateľské organizácie,
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ktoré cielene prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí v produktívnej práci a
ich odmeňovania z dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb
nutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na
základe konsenzu sociálnych partnerov v SR koordinovane rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch neboli dostupné o počte organizácií
a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovnú divíziu SK NACE Rev. 2: 92 Činnosti herní a
stávkových kancelárií.
Graf č. 76

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v období rokov
2010 a 2018 poklesol o 14 657 organizácií, čo predstavuje pokles o 26,5 %. Tento trend najvýraznejšie
ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 4 467 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi
predstavoval 30,5 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010
až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 295
tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 60,4 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi
2017 a 2018, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 71 tis.
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EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie
s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Graf č. 77

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 47 Maloobchod okrem motorových
vozidiel a motocyklov v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov v období rokov
2010 a 2018 poklesol o 533 organizácií, čo predstavuje pokles o 0,9 %. Tento trend najvýraznejšie
ovplyvnil pokles medzi rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 4 948 organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je veľmi výrazne ovplyvnený zmenou v počte
organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 82 tis. EUR, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení nárast o 29,6 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2011 a 2012, čo
predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 36 tis. EUR. Vzhľadom na
pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu
možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nízkymi tržbami
za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 78

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 55 Ubytovanie v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 55 Ubytovanie v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 787 organizácií, čo
predstavuje nárast o 30 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2014 a 2015, kedy
vzniklo 223 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 28,3 % z celkového nárastu počtu
organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený
zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 52 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 46,5 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2012 a 2013,
čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 39 tis. EUR. Vzhľadom
na rast počtu organizácií a ešte výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 79

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 1 632 organizácií, čo predstavuje nárast o 11,9 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi
rokmi 2011 a 2012, kedy zaniklo 911 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 55,8 %
z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 35 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 49,7 %. Najvyšší nárast bol
medzi rokmi 2010 a 2011, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 11 tis. EUR. Vzhľadom na nárast počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 80

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 73 Reklama a prieskum trhu v rokoch 2010
až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 73 Reklama a prieskum trhu v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 5 603
organizácií, čo predstavuje nárast o 94,9 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2013 a 2014, kedy vzniklo 1 537 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 27,4 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú
úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 9 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 5,1 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2012 a 2013,
čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 41 tis. EUR. Vzhľadom
na vyšší rast počtu organizácií a nižší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 81

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné
služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií
a súvisiace činnosti v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 259 organizácií, čo predstavuje nárast
o 23,4 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil silný rast medzi rokmi 2011 a 2012, kedy vzniklo
210 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 81,1 % z celkového nárastu počtu
organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je tiež ovplyvnený
zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 167 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 40,1 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2011 a
2012, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 103 tis. EUR.
Vzhľadom na rast počtu organizácií a výraznejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
vyššími tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bola počas
celého sledovaného obdobia vyššia ako celoslovenský priemer, pričom rozdiel vo výške
nezamestnanosti sa v dôsledku COVID-19 zvýšil. Rast bol primárne spôsobený podsektormi
gastronómia a cestovný ruch, ktoré sú charakterizované nižšie. V divízii 46 Veľkoobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov počet organizácií klesal a výška tržieb na jednu organizáciu rástla.
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V divízii 47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov bol vývoj počtu organizácií
nejednoznačný, avšak tržby na jednu organizáciu mierne rástli. V divíziách 55 Ubytovanie a 56
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev rástol aj počet organizácií aj výška tržieb na jednu organizáciu. V
divízii 73 Reklama a prieskum trhu síce počet organizácií rástol, avšak výška tržieb na jednu
organizáciu si držala pomerne stabilnú úroveň. V divízii 79 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné
služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti bol mierne rastúci trend z hľadiska počtu organizácií
aj výšky tržieb na jednu organizáciu.
Keďže pandémia COVID-19 veľmi výrazne zasiahla organizácie pôsobiace v gastronómii a cestovnom
ruchu, v nasledujúcom texte obsahuje charakteristika sektora obchod, marketing, gastronómia
a cestovný ruch taktiež výsledky vývoja špecifickej nezamestnanosti osobitne za podsektor
gastronómia a za podsektor cestovný ruch.
Graf č. 82

Špecifická nezamestnanosť v podsektore gastronómia v období január 2019 december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v gastronómii v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene
podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej
zmeny v čase. Najvyššia špecifická nezamestnanosť bola v máji 2020, a to na úrovni 21,4 %. V apríli
2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto podsektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla
mieru 19,8 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v gastronómii v júli
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2019, a to 7,3 %. V tomto období dosiahla priemerná výška špecifickej nezamestnanosti 11,8 %, čo je
približne o 6,9 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019
do marca 2020 bola špecifická nezamestnanosť výrazne vyššia, ako priemer za všetky sektory spolu.
Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto
podsektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 9,8 p. b. Najvyšší
rozdiel oproti SR bol v máji 2020, a to na úrovni 15,3 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné
vidieť v júli 2019, a to 3,1 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast špecifickej nezamestnanosti nastal
medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 10 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi septembrom 2020 a októbrom 2020, a to na
úrovni 2,6 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v podsektore (o 2,5 p. b.) nastal
medzi júnom 2020 a júlom 2020.
Obrázok č. 35 Špecifická nezamestnanosť v podsektore gastronómia v decembri 2020 v členení
podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v dvoch krajoch
nezamestnanosť

vyššia,

ako

je

priemer

podsektora

gastronómia.

Najvyššia

špecifická

nezamestnanosť v podsektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 32,3 %. Pomerne vysoká
hodnota špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 25,2 %. Naopak, najnižšia
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špecifická nezamestnanosť bola v Nitrianskom kraji, a to 14,3 %. Nízka špecifická nezamestnanosť
(15,9 %) bola aj v Trenčianskom kraji.
Obrázok č. 36 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v podsektore
decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

gastronómia

medzi

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Medziročná zmena špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 12,1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (16,9 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji
(o 14,1 p. b.). Lepšie na tom boli Banskobystrický kraj s nárastom o 8 p. b. a Trenčiansky kraj, kde
nárast predstavoval 9,2 p. b.
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Graf č. 83

Špecifická nezamestnanosť v podsektore cestovný ruch v období január 2019 december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v cestovnom ruchu v období od januára 2019 do decembra 2020
prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je
možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia špecifická nezamestnanosť bola v máji 2020, a to na úrovni
10,3 %. V júni 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto podsektore držala na veľmi podobnej
úrovni a dosiahla mieru 9,9 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť
v cestovnom ruchu v auguste 2019, a to 4,4 %. V tomto období dosiahla priemerná výška špecifickej
nezamestnanosti 6,3 %, čo je približne o 1,4 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická
nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická nezamestnanosť mierne vyššia, ako
celoslovenský priemer. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena,
pričom v tomto podsektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 3,9
p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol v máji 2020, a to na úrovni 4,1 p. b. Na druhej strane najnižší
rozdiel je možné vidieť v auguste 2019, a to 0,2 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast špecifickej
nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 3,8 p. b. Pomerne
výrazný mesačný nárast špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi septembrom 2020 a
októbrom 2020, a to na úrovni 1,6 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v
podsektore (o 1,8 p. b.) nastal medzi júnom 2020 a júlom 2020.
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Obrázok č. 37 Špecifická nezamestnanosť v podsektore cestovný ruch v decembri 2020 v členení
podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v troch krajoch
nezamestnanosť vyššia, ako je priemer podsektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
podsektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 22,1 %. Pomerne vysoká hodnota špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Prešovskom kraji, a to 17 %. Naopak, najnižšia špecifická nezamestnanosť
bola v Banskobystrickom kraji, a to 5,6 %. Nízka špecifická nezamestnanosť (6,8 %) bola aj v
Bratislavskom kraji.
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Obrázok č. 38 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v podsektore cestovný ruch medzi
decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 4,3 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý
v Košickom kraji (14,6 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji (o 7,8 p. b.). Lepšie
na tom boli Banskobystrický kraj s nárastom o 1,5 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast predstavoval
3 p. b.

2.17 Sektor doprava, logistika, poštové služby
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor doprava, logistika, poštové služby. Tento
sektor možno charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením jednotlivých divízií SK
NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Pozemná doprava a doprava potrubím, Vodná doprava, Letecká doprava, Skladové
a pomocné činnosti v doprave, Poštové služby a služby kuriérov.

347

Graf č. 84

Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby v období
január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v júli 2020, a to na úrovni 7,5 %. V auguste 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 7,5 %. V sledovanom období bola najnižšia
špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby v júni 2019, a to 4,1 %. V
tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 5,4 %, čo je približne
o 0,4 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca
2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť približne rovnaká, ako priemer za všetky sektory
spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto
sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 2,1 p. b. Najvyšší rozdiel
oproti SR bol v auguste 2020, a to na úrovni 1,2 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť
v januári 2019, a to -0,1 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti
nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1,5 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to
na úrovni 0,6 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,4 p. b.) nastal
medzi augustom 2020 a septembrom 2020.
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Obrázok č. 39 Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby v decembri
2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
piatich krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 10,9 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 9,6 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 3,3 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(5,6 %) bola aj v Žilinskom kraji.
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Obrázok č. 40 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore doprava, logistika, poštové služby
medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 2,6 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Trnavskom kraji (4,1 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trenčianskom kraji
(o 3,3 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 1,4 p. b. a Žilinský kraj, kde nárast
predstavoval 2,1 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú poskytovaním dopravných,
logistických a poštových služieb. Ide práve o zamestnávateľské organizácie, ktoré v rámci
personálnych procesov prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudí a ich
odmeňovania z prostriedkov tržieb. Zároveň je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nutná
práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na
základe konsenzu sociálnych partnerov v SR koordinovane rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 85

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím v období rokov 2010 a 2018
vzrástol o 4 582 organizácií, čo predstavuje nárast o 39,9 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast
medzi rokmi 2010 a 2011, kedy vzniklo 1 546 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval
33,7 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018
strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 66 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 21,5 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2012 a 2013,
čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 41 tis. EUR. Vzhľadom
na výrazný rast počtu organizácií a menej výrazný nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte
na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne
organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 86

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 50 Vodná doprava v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 50 Vodná doprava v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 17 organizácií, čo
predstavuje nárast o 45,9 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy
vzniklo 25 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 147,1 % z celkového nárastu počtu
organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je tiež ovplyvnený
zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 126 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 12,6 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014,
čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 886 tis. EUR.
Vzhľadom na rast počtu organizácií a miernejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie
s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 87

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 51 Letecká doprava v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 51 Letecká doprava v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 60 organizácií, čo
predstavuje nárast o 666,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2014 a 2015,
kedy vzniklo 16 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 26,7 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu ovplyvnila
tiež zmena v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 4 321 tis. EUR, čo
predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 60,8 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2012 a
2013, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 5 934 tis. EUR.
Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie
s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 88

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave
v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave v období rokov 2010 a 2018
vzrástol o 1 504 organizácií, čo predstavuje nárast o 61,3 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast
medzi rokmi 2010 a 2011, kedy vzniklo 862 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval
57,3 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 15 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 1,7 %. Najvyšší pokles bol
medzi rokmi 2010 a 2011, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 173 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 89

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov v
rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 1 293 organizácií, čo predstavuje nárast o 441,3 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi
rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 319 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 24,7 %
z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu výrazne ovplyvnila zmena v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 1 189 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 73,8 %. Najvyšší pokles
bol medzi rokmi 2010 a 2011, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 261 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby sa pohybovala na podobnej
úrovni ako priemer SR, avšak z dôvodu pandémie COVID-19 začal rozdiel v neprospech tohto sektora
narastať. Z regionálneho hľadiska za zmienku stojí výraznejší medziročný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti v Trnavskom kraji. V divízii 49 Pozemná doprava a doprava potrubím mierne rástol
počet organizácií aj výška tržieb na jednu organizáciu. V divíziách 50 Vodná doprava a 52 Skladové
a pomocné činnosti v doprave bol evidentný rastúci trend z hľadiska počtu organizácií, avšak výška
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tržieb na jednu organizáciu mala pomerne rozmanitý vývoj. V divízii 51 Letecká doprava počet
organizácií po celý čas rástol, tržby na jednu organizáciu však boli po poklese v rokoch 2012 a 2013
pomerne stabilné. V divízii 53 Poštové služby a služby kuriérov počet organizácii dynamicky rástol
a výška tržieb na jednu organizáciu naopak dynamicky klesala.

2.18 Sektor informačné technológie a telekomunikácie
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor informačné technológie a telekomunikácie.
Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých
divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Telekomunikácie, Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,
Informačné služby.
Graf č. 90

Špecifická nezamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie
v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období od januára
2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v auguste 2020, a to na úrovni 1,7 %. V júli 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 1,6 %. V sledovanom období bola najnižšia
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špecifická nezamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie v marci 2020, a to 1
%. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 1,2 %, čo je
približne o 3,7 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019
do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky
sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v
tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,5 p. b. Najmenej
výrazný rozdiel oproti SR bol v júni 2019, a to na úrovni -3 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel
je možné vidieť v decembri 2020, a to -4,8 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,2 p. b. Pomerne
výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom
2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,2 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v
sektore (o 0,1 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.
Obrázok č. 41 Špecifická nezamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie v
decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
piatich krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,5 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 1,8 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
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nezamestnanosť bola v Nitrianskom kraji, a to 0,8 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(1,2 %) bola aj v Žilinskom kraji.
Obrázok č. 42 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore informačné technológie a
telekomunikácie medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,4 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Trnavskom kraji (1 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trenčianskom kraji
(o 0,9 p. b.). Lepšie na tom boli Nitriansky kraj s nárastom o 0,1 p. b. a Bratislavský kraj, kde nárast
predstavoval 0,2 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú realizáciou ekonomických činností
v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Ide práve o zamestnávateľské organizácie,
ktoré v rámci personálneho manažmentu prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia
ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných
tržieb. Súčasne je na úspešný rozvoj organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca
kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe
konsenzu sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 91

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 61 Telekomunikácie v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 61 Telekomunikácie v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 54 organizácií,
čo predstavuje nárast o 19,8 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2014 a 2015,
kedy vzniklo 40 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 74,1 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je
ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 1 128 tis.
EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 14,1 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi
2012 a 2013, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 933 tis.
EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

359

Graf č. 92

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 62 Počítačové programovanie,
poradenstvo a súvisiace služby v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby v období
rokov 2010 a 2018 vzrástol o 8 527 organizácií, čo predstavuje nárast o 201,8 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2013 a 2014, kedy vzniklo 1 700 organizácií. Nárast medzi
týmito rokmi predstavoval 19,9 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom
období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a
2018 dosiahol 39 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 12,8 %. Najvyšší pokles
bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 61 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 93

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 63 Informačné služby v rokoch 2010 až
2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 63 Informačné služby v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 2 584
organizácií, čo predstavuje nárast o 83,6 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2010 a 2011, kedy vzniklo 1 197 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 46,3 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 26 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 24,4 %. Najvyšší nárast bol
medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 25 tis. EUR. Vzhľadom na výrazný rast počtu organizácií a miernejší nárast tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného
obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie bola oproti priemeru
SR nízka a pandémiou COVID-19 bola ovplyvnená minimálne. V divíziách 61 Telekomunikácie
a 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby rástol počet organizácií a klesala
výška tržieb na jednu organizáciu. V divízii 63 Informačné služby
sledovaných ukazovateľoch.
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bol rastový trend v oboch

2.19 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.
Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením jednotlivých divízií
SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, Poistenie, zaistenie
a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, Pomocné činnosti finančných
služieb a poistenia, Činnosti v oblasti nehnuteľností, Prenájom a lízing.
Graf č. 94

Špecifická nezamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období od
januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam.
Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v auguste 2020, a to na úrovni 4,2 %. V októbri 2020 sa špecifická
nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 4,2 %. V
sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo v decembri 2019, a to 2,6 %. V tomto období dosiahla priemerná výška
sektorovo špecifickej nezamestnanosti 3,2 %, čo je približne o 1,8 p. b. menej, ako celoslovenská
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priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová
nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku
pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra
2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,2 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v júni
2019, a to na úrovni -1,3 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v máji 2020, a to
-2,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom
2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,5 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi decembrom 2019 a januárom 2020, a to na úrovni 0,2 p.
b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,1 p. b.) nastal medzi augustom
2019 a septembrom 2019.
Obrázok č. 43 Špecifická nezamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v
decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v šiestich krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Nitrianskom kraji, kde dosiahla 6,1 %. Pomerne vysoká hodnota
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 6 %. Naopak, najnižšia
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sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 2,5 %. Nízka sektorovo
špecifická nezamestnanosť (3,7 %) bola aj v Trnavskom kraji.
Obrázok č. 44 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,5 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Banskobystrickom kraji (3,6 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji
(o 3,4 p. b.). Lepšie na tom boli Košický kraj s nárastom o 0,2 p. b. a Bratislavský kraj, kde nárast
predstavoval 0,6 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú poskytovaním bankových, finančných
a poisťovacích služieb. Ide o zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov,
sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov a ich odmeňovania z prostriedkov dosahovaných tržieb.
Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných
zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých
sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo neboli dostupné dáta o počte organizácií
a tržbách za vlastné výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 64 Finančné služby okrem
poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem
povinného sociálneho poistenia a 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia.
Graf č. 95

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností v
rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností v období rokov 2010 a 2018 vzrástol
o 7 864 organizácií, čo predstavuje nárast o 104,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi
rokmi 2013 a 2014, kedy vzniklo 3 180 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 40,4 %
z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je výrazne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010
a 2018 dosiahol 92 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 26,6 %. Najvyšší
pokles bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na
jednu organizáciu o 157 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony
a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 96

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 77 Prenájom a lízing v rokoch 2010 až 2018
v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 77 Prenájom a lízing v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 690 organizácií,
čo predstavuje nárast o 34,3 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2013 a 2014,
kedy vzniklo 337 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 48,8 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť
organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti.
Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 31 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom
vyjadrení pokles o 9,3 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zníženie tržieb
za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 239 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií
a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že
počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a
tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo bola po celý čas
nižšia ako priemer SR a v dôsledku pandémie COVID-19 vzrástla menej výrazne ako priemer SR.
V divíziách 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností a 77 Prenájom a lízing počet organizácií rástol a tržby
na jednu organizáciu klesali, avšak s výnimkou, kedy tržby v roku 2013 vzrástli.
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2.20 Sektor kultúra a kreatívny priemysel
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor kultúra a kreatívny priemysel. Tento sektor
možno charakterizovať ako sektor s vysokým početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev.
2. Celkovo sa v sektore nachádza päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné:
Nakladateľské činnosti, Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, zvukových nahrávok,
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, Činnosti knižníc,
archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. Sektor zabezpečuje aj služby, ktoré klasifikačne
patria do triedy ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti
prírodných a technických vied. Ide o šírenie informácií o vede, technike, výskume a vývoji v oblasti
astronómie, ako aj neformálneho vzdelávania v tejto oblasti.
Graf č. 97

Špecifická nezamestnanosť v sektore kultúra a kreatívny priemysel v období január
2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore kultúra a kreatívny priemysel v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v máji 2020, a to na úrovni 3,6 %. V júni 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore
držala na veľmi podobnej úrovni a taktiež dosiahla mieru 3,6 %. V sledovanom období bola najnižšia
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špecifická nezamestnanosť v sektore kultúra a kreatívny priemysel vo februári 2020, a to 2,6 %. V
tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 3,1 %, čo je približne
o 1,9 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do
marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky sektory
spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto
sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,8 p. b. Najmenej výrazný
rozdiel oproti SR bol v auguste 2019, a to na úrovni -1,3 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je
možné vidieť v decembri 2020, a to -2,9 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,7 p. b. Pomerne
výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom
2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,2 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v
sektore (o 0,2 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.
Obrázok č. 45 Špecifická nezamestnanosť v sektore kultúra a kreatívny priemysel v decembri 2020
v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
piatich krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 6,6 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Nitrianskom kraji, a to 4,7 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
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nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 2,5 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(2,7 %) bola aj v Banskobystrickom kraji.
Obrázok č. 46 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore kultúra a kreatívny priemysel
medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,7 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Nitrianskom kraji (2,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji
(o 1,1 p. b.). Lepšie na tom boli Trenčiansky kraj s poklesom o 2,9 p. b. a Banskobystrický kraj, kde
nárast predstavoval 0,1 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to najmä v dlhšom časovom horizonte, úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú realizáciou činností v oblasti kultúry
a kreatívneho priemyslu. Ide o zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú
zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v kreatívnej práci a ich odmeňovania z
finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie
tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a
schopnosti sú na základe konsenzu všetkých sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v
sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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V sektore kultúra a kreatívny priemysel neboli dostupné dáta o počte organizácií a tržbách za vlastné
výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 90 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti a 91
Činnosti knižníc archívov múzeí a ostatných kultúrnych zariadení.
Graf č. 98

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 58 Nakladateľské činnosti v rokoch 2010 až
2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 58 Nakladateľské činnosti v období rokov 2010 a 2018 poklesol o 290
organizácií, čo predstavuje pokles o 8,4 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi
2014 a 2015, kedy zaniklo 221 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 76,2 % z
celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu nie je primárne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010
a 2018 dosiahol 34 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 36,8 %. Najvyšší
nárast bol medzi rokmi 2010 a 2011, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na
jednu organizáciu o 32 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu organizácií a nárast tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia
zanikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 99

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov
a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok v rokoch
2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava
a zverejňovanie zvukových nahrávok v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 1 442 organizácií, čo
predstavuje nárast o 139,9 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017,
kedy vzniklo 348 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 24,1 % z celkového nárastu
počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu nie je
primárne ovplyvnený zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol
13 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 10 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi
2010 a 2011, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 53 tis.
EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na
jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

371

Graf č. 100

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne
vysielanie v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie v období rokov 2010 a
2018 vzrástol o 39 organizácií, čo predstavuje nárast o 121,9 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil
pokles medzi rokmi 2016 a 2017, kedy zaniklo 40 organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v
prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi
rokmi 2010 a 2018 dosiahol 1 055 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 35,5
%. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2016 a 2017, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a
tovar na jednu organizáciu o 1 324 tis. EUR. Vzhľadom na nárast počtu organizácií a pokles tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného
obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore kultúra a kreatívny priemysel bola po celý čas nižšia ako priemer
SR a ani pandémia COVID-19 sa neprejavila výraznejším rastom špecifickej nezamestnanosti ako
priemer SR. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia nezamestnanosť evidovaná v Prešovskom kraji. V
divízii 58 Nakladateľské činnosti bol trend vývoja počtu organizácií klesajúci, avšak tržby na jednu
organizáciu zaznamenali nárast. V divízii 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov,
príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok síce počet organizácií rástol, avšak výška tržieb na
jednu organizáciu klesala. V divízii 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie bol rastový trend
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z hľadiska počtu organizácií, avšak výška tržieb na jednu organizáciu pri porovnaní rokov 2010 a 2018
poklesla.

2.21 Sektor vzdelávanie, výchova a šport
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor vzdelávanie, výchova a šport. Tento sektor
možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE
Rev. 2. Celkovo sa v sektore nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné:
Vzdelávanie, Športové, zábavné a rekreačné činnosti, Činnosti členských organizácií.
Graf č. 101

Špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období január
2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v auguste 2020, a to na úrovni 2,9 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická
nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v marci 2020, a to 1,6 %. V tomto období
dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 2 %, čo je približne o 3 p. b. menej,
ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola
špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla
373

2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca
do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,6 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR
bol v júli 2019, a to na úrovni -1,8 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné pozorovať
v mesiaci december 2020, a to -4,1 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti nastal medzi júnom 2020 a júlom 2020 a predstavoval 0,6 p. b. Pomerne výrazný
mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi júnom 2019 a
júlom 2019, a to na úrovni 0,6 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o
0,6 p. b.) nastal medzi augustom 2020 a septembrom 2020.
Obrázok č. 47 Špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v decembri 2020 v
členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 3,1 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 3,1 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,6 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(1,7 %) bola aj v Trnavskom kraji.
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Obrázok č. 48 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore vzdelávanie, výchova a šport
medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,6 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (0,7 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji
(o 0,7 p. b.). Lepšie na tom boli Nitriansky kraj s nárastom o 0,3 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast
predstavoval 0,4 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú. Práve zamestnávateľské organizácie
prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a
ich odmeňovania. Súčasne je na fungovanie organizácií v oblasti vzdelávania, výchovy a športu nutná
práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na
základe konsenzu sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
V sektore vzdelávanie, výchova a šport neboli dostupné dáta o počte organizácií a tržbách za vlastné
výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 85 Vzdelávanie, 93 Športové zábavné a
rekreačné činnosti a 94 Činnosti členských organizácií.
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Tento sektor bol z hľadiska špecifickej nezamestnanosti zasiahnutý pandémiou COVID-19 len
minimálne, pričom sezónna špecifická nezamestnanosť v letných mesiacoch je výraznejšia ako vplyv
pandémie.

2.22 Sektor verejné služby a správa
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor verejné služby a správa. Tento sektor možno
charakterizovať ako sektor s najnižším početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2.
Celkovo sa v sektore nachádza jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom jej názvov je nasledovný: Verejná
správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie.
Graf č. 102

Špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v období január 2019 december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v období od januára 2019 do decembra
2020 podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam len v malej miere. Z vyššie uvedeného
grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola
v septembri 2020, a to na úrovni 1,5 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická
nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v auguste 2019, a to 1,1 %. V tomto období
dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 1,2 %, čo je približne o 3,7 p. b.
menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020
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bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od
apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od
marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla iba o 0,3 p. b. Najmenej výrazný rozdiel
oproti SR bol v júni 2019, a to na úrovni -3 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť
v júli 2020, a to -4,8 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal
medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,2 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi decembrom 2019 a januárom
2020, a to na úrovni 0,1 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0 p. b.)
nastal medzi septembrom 2020 a októbrom 2020.
Obrázok č. 49 Špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa v decembri 2020 v
členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,1 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 2,6 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 0,7 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(0,9 %) bola aj v Trnavskom kraji.
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Obrázok č. 50 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore verejné služby a správa medzi
decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,4 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (1,9 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji
(o 0,8 p. b.). Lepšie na tom boli Banskobystrický kraj s poklesom o 0,1 p. b. a Trnavský kraj, ktorý bol
bezo zmeny.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú, keďže práve zamestnávateľské
organizácie prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov
v produktívnej práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je
na fungovanie organizácií v oblasti verejných služieb a správy nevyhnutná práca kvalifikovaných
zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých
sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
V sektore verejné služby a správa neboli dostupné dáta o počte organizácií a tovar za nasledovnú
divíziu SK NACE Rev. 2: 84 Verejná správa a obrana povinné sociálne zabezpečenie.
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Tento sektor bol z hľadiska špecifickej nezamestnanosti zasiahnutý pandémiou COVID-19 len
minimálne, mierne vyššia špecifická nezamestnanosť aj jej nárast bol z regionálneho pohľadu
v Prešovskom kraji.

2.23 Sektor administratíva, ekonomika, manažment
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor administratíva, ekonomika, manažment.
Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých
divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich
názvy sú nasledovné: Právne a účtovnícke činnosti, Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,
Sprostredkovanie práce, Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.
Graf č. 103

Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment
v období január 2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období od januára
2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v auguste 2020, a to na úrovni 4,1 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto
sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 4 %. V sledovanom období bola najnižšia
špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v apríli 2019, a to 2,7 %.
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V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 3,2 %, čo je
približne o 1,7 p. b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019
do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky
sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v
tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,2 p. b. Najmenej
výrazný rozdiel oproti SR bol v septembri 2019, a to na úrovni -1,1 p. b. Na druhej strane
najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v máji 2020, a to -2,5 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast
sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,6
p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj
medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,3 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej
nezamestnanosti v sektore (o 0,1 p. b.) nastal medzi marcom 2019 a aprílom 2019.
Obrázok č. 51 Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v
decembri 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020
v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická
nezamestnanosť v sektore bola v Trnavskom kraji, kde dosiahla 4,9 %. Pomerne vysoká hodnota
sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 4,5 %. Naopak, najnižšia
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sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Trenčianskom kraji, a to 3,2 %. Nízka sektorovo
špecifická nezamestnanosť (3,3 %) bola aj v Nitrianskom kraji.
Obrázok č. 52 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore administratíva, ekonomika,
manažment medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Trnavskom kraji (1,8 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji
(o 1,5 p. b.). Lepšie na tom boli Banskobystrický kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Prešovský kraj, kde
nárast predstavoval 0,7 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to osobitne v dlhšom časovom horizonte, úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú poskytovaním služieb v oblasti
administratívy, ekonomiky a manažmentu. Ide o zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú
a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich
odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií
a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti,
zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých sociálnych partnerov v SR kontinuálne
rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
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Graf č. 104

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti v rokoch
2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 3 271
organizácií, čo predstavuje nárast o 17,6 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2016 a 2017, kedy vzniklo 1 097 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 33,5 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený taktiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a
2018 dosiahol 28 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 50 %. Najvyšší nárast
bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 13 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a značný nárast tržieb za vlastné výkony
a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s vysokými tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 105

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti
riadenia v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v období rokov 2010 a
2018 vzrástol o 10 623 organizácií, čo predstavuje nárast o 155,2 %. Tento trend najvýraznejšie
ovplyvnil rast medzi rokmi 2013 a 2014, kedy vzniklo 4 506 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi
predstavoval 42,4 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v
prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až
2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 69 tis.
EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 48,5 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi
2012 a 2013, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 61 tis.
EUR. Vzhľadom na vysoký rast počtu organizácií a miernejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v
prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne
organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 106

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 78 Sprostredkovanie práce v rokoch 2010
až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 78 Sprostredkovanie práce v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 770
organizácií, čo predstavuje nárast o 256,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi
2017 a 2018, kedy vzniklo 463 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 60,1 % z
celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 325 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 43,8 %. Najvyšší nárast bol
medzi rokmi 2011 a 2012, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 299 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a
tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali
primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 107

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske
a iné obchodné pomocné činnosti v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné
činnosti v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 16 711 organizácií, čo predstavuje nárast o 226,6 %.
Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2013 a 2014, kedy vzniklo 5 080 organizácií.
Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 30,4 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za
vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte
organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 25 tis. EUR, čo predstavuje v
percentuálnom vyjadrení nárast o 16,8 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo
predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 56 tis. EUR. Vzhľadom na
značný rast počtu organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s
nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment bola po celý čas nižšia
ako celoslovenský priemer a z dôvodu pandémie COVID-19 sa tento rozdiel ešte zvýraznil.
Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Trnavskom kraji, a to
z hľadiska výšky aj nárastu. V divíziách 69 Právne a účtovnícke činnosti, 70 Vedenie firiem;
poradenstvo v oblasti riadenia a 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné
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činnosti prišlo k rastu počtu organizácií aj k rastu výšky tržieb na jednu organizáciu. Jedine divízia 78
Sprostredkovanie práce zaznamenala nárast počtu organizácií a pokles tržieb na jednu organizáciu.

2.24 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor zdravotníctvo, sociálne služby. Tento sektor
možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE
Rev. 2. Celkovo sa v sektore sa nachádzajú tri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné:
Zdravotníctvo, Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť), Sociálna práca bez
ubytovania.
Graf č. 108

Špecifická nezamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v období január
2019 - december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v auguste 2020, a to na úrovni 3,2 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická
nezamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby vo februári 2020, a to 2,4 %. V tomto
období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 2,8 %, čo je približne o 2,2 p.
b. menej, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020
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bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia, ako priemer za všetky sektory spolu. Od
apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od
marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 0,7 p. b. Najmenej výrazný rozdiel
oproti SR bol v júni 2019, a to na úrovni -1,5 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné
vidieť v decembri 2020, a to -3,2 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej
nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,5 p. b. Pomerne
výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom
2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,2 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v
sektore (o 0,1 p. b.) nastal medzi januárom 2019 a februárom 2019.
Obrázok č. 53 Špecifická nezamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v decembri 2020
v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 6 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
nezamestnanosti bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 4,7 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 1,1 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(1,9 %) bola aj v Trnavskom kraji.
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Obrázok č. 54 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 0,6 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (1,2 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji
(o 0,9 p. b.). Lepšie na tom boli Žilinský kraj s nárastom o 0,1 p. b. a Bratislavský kraj, kde nárast
predstavoval 0,3 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má najmä v dlhšom časovom horizonte úzku previazanosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú, keďže práve zamestnávateľské
organizácie prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov
v produktívnej práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je
na fungovanie organizácií v zdravotníctve a sociálnych službách nevyhnutná práca kvalifikovaných
zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých
sociálnych partnerov v SR systematicky rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
V sektore zdravotníctvo, sociálne služby neboli dostupné dáta o počte organizácií a tržbách za vlastné
výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 86 Zdravotníctvo, 87 Starostlivosť v pobytových
zariadeniach (rezidenčná starostlivosť) a 88 Sociálna práca bez ubytovania.
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Špecifická nezamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bola po celý čas nižšia ako
priemer SR a v dôsledku pandémie COVID-19 vzrástla menej výrazne ako priemer SR. Z regionálneho
hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Prešovskom kraji, a to z hľadiska výšky
aj nárastu.

2.25 Sektor remeslá a osobné služby
Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva,
pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor remeslá a osobné služby. Tento sektor
možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE
Rev. 2. Celkovo sa v sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú
nasledovné: Bezpečnostné a pátracie služby, Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre
domácnosť, Ostatné osobné služby, Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.
Graf č. 109

Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v období január 2019
- december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v období od januára 2019 do
decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie
uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť
bola v decembri 2020, a to na úrovni 11 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto
sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 10,7 %. V sledovanom období bola
389

najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v septembri 2019, a to 6,8 %.
V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 8,3 %, čo je
približne o 3,4 p. b. viac, ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019
do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne vyššia, ako priemer za SR. Od
apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od
marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 3,2 p. b. Najvyšší rozdiel oproti SR bol
v decembri 2020, a to na úrovni 4,7 p. b. Na druhej strane najnižší rozdiel je možné vidieť v decembri
2019, a to 2,6 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi
marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 1,7 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo
špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi decembrom 2019 a januárom 2020, a to na
úrovni 0,8 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,1 p. b.) nastal
medzi májom 2019 a júnom 2019.
Obrázok č. 55 Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby v decembri 2020 v
členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v
troch krajoch nezamestnanosť vyššia, ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v
sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 20,7 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej
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nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 18,9 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická
nezamestnanosť bola v Bratislavskom kraji, a to 4,4 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť
(6,8 %) bola aj v Žilinskom kraji.
Obrázok č. 56 Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore remeslá a osobné služby medzi
decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 4,1 p. b. Najvyšší nárast bol
dosiahnutý v Prešovskom kraji (7,4 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji
(o 6,6 p. b.). Lepšie na tom boli Bratislavský kraj s nárastom o 2 p. b. a Žilinský kraj, kde nárast
predstavoval 2,4 p. b.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to obzvlášť v dlhšom časovom horizonte, úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú poskytovaním remeselných
a osobných služieb. Ide práve zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú
zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z
finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie
tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a
schopnosti sú na základe konsenzu sociálnych partnerov v SR rozvíjané v sektorovej štruktúre
NSP/SRI.
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V sektore remeslá a osobné služby neboli dostupné dáta o počte organizácií a tržbách za vlastné
výkony a tovar za nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 96 Ostatné osobné služby a 97 Činnosti
domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.
Graf č. 110

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby v rokoch
2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 80 Bezpečnostné a pátracie služby v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o
263 organizácií, čo predstavuje nárast o 30 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi
rokmi 2017 a 2018, kedy zaniklo 233 organizácií. Pokles medzi týmito rokmi predstavoval 88,6 % z
celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu
organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018
dosiahol 45 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 16,3 %. Najvyšší nárast bol
medzi rokmi 2017 a 2018, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu
organizáciu o 69 tis. EUR. Vzhľadom na výraznejší nárast počtu organizácií a menej výrazný nárast
tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas
sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.
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Graf č. 111

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar
v prepočte na jednu organizáciu v divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domácnosti v rokoch 2010 až 2018 v SR

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti v období
rokov 2010 a 2018 poklesol o 250 organizácií, čo predstavuje pokles o 7,3 %. Tento trend
najvýraznejšie ovplyvnil pokles medzi rokmi 2012 a 2013, kedy zaniklo 260 organizácií. Pokles medzi
týmito rokmi predstavoval 104 % z celkového poklesu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné
výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu len mierne ovplyvnila zmena v počte organizácií.
Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 10 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom
vyjadrení nárast o 18,9 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2014 a 2015, čo predstavuje zvýšenie
tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 14 tis. EUR. Vzhľadom na pokles počtu
organizácií a nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno
skonštatovať, že počas sledovaného obdobia zanikali primárne organizácie s nižšími tržbami za
vlastné výkony a tovar.
Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby bola po celý čas vyššia ako
celoslovenský priemer a z dôvodu pandémie COVID-19 sa tento rozdiel ešte zvýšil. Z regionálneho
hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Prešovskom kraji, a to z hľadiska výšky
aj nárastu. V divíziách 80 Bezpečnostné a pátracie služby a 95 Oprava počítačov, osobných potrieb a
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potrieb pre domácnosti bol rozmanitý vývoj z hľadiska počtu organizácií, avšak výška tržieb na jednu
organizáciu bola relatívne stabilná.

2.26 Záver
Z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola počas sledovaného obdobia rokov 2019 a 2020
najvyššia priemerná hodnota tejto nezamestnanosti v sektoroch lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel (13,5 %), poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (12,8 %) a textil,
odevy, obuv a spracovanie kože (12,6 %). Na opačnej strane sa nachádzali sektory informačné
technológie a telekomunikácie (1,2 %), verejné služby a správa (1,2 %) a energetika, plyn a elektrina
(1,5 %). Osobitne výrazne bola zasiahnutá gastronómia (11,8 %), ktorá tvorí v sektorovej štruktúre
NSP/SRI časť sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch.
Z hľadiska výšky rastu najvýraznejšie rástla špecifická nezamestnanosť medzi zamestnaniami zo
sektorov poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel a voda, odpad a životné prostredie. Na druhej strane sektory verejné služby a správa,
informačné technológie a telekomunikácie a energetika, plyn a elektrina mali najnižší rast špecifickej
nezamestnanosti, vďaka čomu ich možno považovať z hľadiska zamestnania za najstabilnejšie aj
počas pandémie.
Celosvetová pandémia nového koronavírusu zasiahla s rôznou intenzitou globálnu ekonomiku, štáty
a ich územné celky. Z regionálneho hľadiska prejavu pandémie na trhu práce v SR možno povedať, že
najvýraznejšie boli rastom sektorovo špecifickej nezamestnanosti zasiahnuté regióny východného
Slovenska, a to hlavne Prešovský kraj a juh stredného Slovenska prezentovaný Banskobystrickým
krajom.
Špecifickou bola analýza podsektorov cestovný ruch a gastronómia, u ktorých bol predpoklad, že boli
pandémiou COVID-19 zasiahnuté najviac. Z analýzy vyplynulo, že zasiahnutým bol najmä podsektor
gastronómia, kde sektorovo špecifická nezamestnanosť vzrástla o 12,1 p. b., čo by bola v prípade, ak
by bola gastronómia samostatným sektorom, najvyššia hodnota.
Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to najmä v dlhšom časovom horizonte, úzku súvislosť
s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú. Práve zamestnávateľské organizácie,
ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej
práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie
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organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné
vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých sociálnych partnerov v SR
koordinovane rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.
Najviac organizácií pôsobilo v roku 2018 v divíziách 43 Špecializované stavebné práce (85 770),
47 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (58 380) a 46 Veľkoobchod okrem
motorových vozidiel a motocyklov (40 756). Počet organizácií počas rokov 2010 až 2018 najviac
poklesol v divíziách 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov (pokles o 14 657),
16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy
a prúteného materiálu (pokles o 760) a 14 Výroba odevov (pokles o 671). Na druhej strane najviac
organizácií pribudlo v divíziách 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné
činnosti (nárast o 16 711), 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia (nárast o 10 623)
a 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (nárast o 8 527).
Najvyššie tržby za vlastné výkony a tovar na počet organizácií boli v období rokov 2010 až 2018
v divíziách 29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov (50,1 mil. EUR), 35 Dodávka elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu (22,2 mil. EUR) a 24 Výroba a spracovanie kovov (7,9 mil. EUR).
Na druhej strane najnižšie tržby na jednu organizáciu boli v divíziách 75 Veterinárne činnosti (36,4 tis.
EUR), 43 Špecializované stavebné práce (59,0 tis. EUR) a 95 Oprava počítačov, osobných potrieb
a potrieb pre domácnosti (61,9 tis EUR). V divíziách 51 Letecká doprava, 53 Poštové služby a služby
kuriérov, 26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov medzi rokmi 2010 až 2018
prudko vzrástol počet organizácií, čo bolo doplnené o prudký pokles tržieb na jednu organizáciu.
V divíziách 31 Výroba nábytku a 46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov bol trend
presne opačný, t. j. pokles počtu organizácií súvisel s rastom priemerných tržieb. Divízie 74 Ostatné
odborné, vedecké a technické činnosti, 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,
82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti a 63 Informačné služby
sa vyznačovali dynamickým rastom počtu organizácií aj rastom tržieb na jednu organizáciu, čím ich
možno hodnotiť ako najdynamickejšie z hľadiska možností etablovania sa na trhu práce.
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3 AKTIVITA

Č.

3

IMPLEMENTÁCIA

POŽIADAVIEK

ZAMESTNÁVATEĽOV A STRATEGICKÝCH ÚLOH ROZVOJA
ĽUDSKÝCH

ZDROJOV

DO

SYSTEMATICKEJ

CHARAKTERISTIKY ŠTANDARDNÝCH NÁROKOV TRHU
PRÁCE NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÉ MIESTA
Digitálna gramotnosť je kľúčovou témou pri tvorbe a revízií NŠZ. Osobitnú pozornosť jej venoval
Realizačný tím SRI aj v prípade určovania šírky potrebných všeobecných kľúčových kompetencií
v kompetenčnom modeli. Zručnosti a kompetencie v tejto oblasti sú v súčasnej dobe stále prioritou
a od ich zlepšovania, prípadne nadobúdania ako nových zručností vo veľkej miere závisí vysoký počet
zamestnaní a samozrejme aj miera zamestnateľnosti jedinca ako takého. V rámci EÚ, podľa indexu
digitálnej ekonomiky a spoločnosti 79 za rok 2020, sa Slovenská republika umiestnila na 22.-om mieste
78F

z 28-ich štátov. Podľa výskumu chýbajú 4-om z 10-tich dospelých základné digitálne zručnosti.
Na overenie vlastných digitálnych zručností a ich porovnanie s európskym priemerom je možné
využiť nástroj IT Fitness Test 80, ktorého garantmi sú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
79F

a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republiky. Test vznikol ako súčasť iniciatívy EK s názvom: „Týždeň IT zručností“ a je súčasťou kampane
„Digital Skills and Jobs Coalition“, ktorú na Slovensku zastrešuje Digitálna koalícia, ktorej členovia
aktívne participujú na aktivitách NP SRI.
Rôzne variácie testu sú vytvorené pre žiakov, učiteľov, resp. ďalších respondentov a tento rok
pribudla aj možnosť otestovať sa v maďarskom jazyku. Oblasti testovania sú zamerané na: Internet,
Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje
a Komplexné úlohy. Od 3. mája do 31. júla 2021 prebieha desiaty 81 ročník. Po otestovaní získa každý
80F
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EURÓPSKA KOMISIA. dESI – Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020 [online]. [cit. 2020-0603].Dostupné na internete: DESI - Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020 | Slovensko (europa.eu)
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MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Začína sa
najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku: IT Fitness Test 2020 spestrí domáce vzdelávanie [online]. [cit.
2020-06-03].Dostupné na internete: Začína sa najväčšie testovanie IT zručností na Slovensku: IT Fitness Test
2020 spestrí domáce vzdelávanie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)
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minulý rok sa do testovania zapojilo 220 000 respondentov
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respondent certifikát, ktorý hodnotí jeho skutočnú úroveň digitálnych zručností, pričom je ho
následne možné použiť napríklad aj na pracovnom pohovore.
Požiadavky na digitálne zručnosti, resp. inovácie v oblastiach Big Data, Digitalizácia, Digitálna
bezpečnosť, Internet vecí, Komunikačné siete novej generácie, Rozvoj informačných technológií,
Technológie distribuovaných záznamov a blockchainu sa výrazne dotýkajú aj spracovávaných kariet
zamestnaní. Ide o súvislosti s formulovaním alebo aktualizáciou charakteristiky zamestnaní,
odborných vedomostí a zručností v konkrétnych zamestnaniach. Bližšie informácie za sledované
obdobie poskytujú nasledujúce podkapitoly.

3.1 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI
Schválené zmeny v garanciách NŠZ vybraných sektorových rád sa v sledovanom období týkali
nasledujúcej problematiky:
4. doplnenie nových NŠZ do zoznamov garantovaných NŠZ,
5. vyradenie vybraných NŠZ zo zoznamov garantovaných NŠZ,
6. presuny garantovaných NŠZ z jednej sektorovej rady do inej,
7. zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ a
8. premenovanie názvov NŠZ.
Bližšie o tejto problematike pojednávajú nasledujúce podkapitoly.

3.1.1 Určenie autorstva k NŠZ
Vyššie uvedená problematika sa prerokovávala najmä na 7.-ich rokovaniach sektorových rád, ktoré
boli zrealizované v priebehu mesiacov: apríl a máj 2021. K vybraným garantovaným NŠZ, bez
doterajšieho zastrešenia autorom, bol priradený/í expert/experti ako autor/autori a pri niektorých
NŠZ sa po dohode autor zmenil. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohách Informácií
tajomníkov jednotlivých sektorových rád, pričom spravidla sú uvádzané dva zoznamy, a to:
1. zoznam garantovaných NŠZ, ku ktorým je priradený autor a
2. zoznam garantovaných NŠZ, ku ktorým ešte nebol priradený autor.

397

3.1.2 Zhrnutie presunov garancií NŠZ
V sledovanom období, na rozdiel od predchádzajúceho, prišlo k presunu garantovaného NŠZ medzi
dvoma sektorovými radami a tie si presun do finalizácie Priebežnej správy č. 10 aj odsúhlasili. Bližšie
informácie sú uvedené v Informáciách tajomníkov – nižšie v tabuľke je zobrazený vyššie spomínaný
presun.
Tabuľka č. 16 Sumarizácia evidencie presunu garantovaných NŠZ medzi sektorovými radami
v sledovanom období
Nová garantujúca
sektorová rada

NŠZ
zverejnený
v IS
NSP/SRI

P. č.

Názov NŠZ

Pôvodná garantujúca
sektorová rada

1

Supervízor
prevádzkových a
upratovacích služieb

Sektorová rada pre
Sektorová rada
bankovníctvo,
pre remeslá a áno
finančné
služby,
osobné služby
poisťovníctvo

Presun
potvrdený

áno

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.1.3 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ
Kým v predchádzajúcom období boli schválené návrhy 7-ich garantovaných NŠZ, teraz išlo až o 28
zrušených NŠZ. Najčastejším dôvodom zrušenia bolo zlúčenie viacerých NŠZ do jedného, pričom
pôvodné štandardy boli zrušené. K tejto aktivite prišlo v troch sektorových radách – viď tabuľka
nižšie, kde sú uvádzané aj dôvody zrušenia.
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Tabuľka č. 17 Sumarizácia evidencie zrušených garantovaných NŠZ za sektorové rady v sledovanom období
Garantujúca
SK ISCO- Úroveň
P. č.
Názov NŠZ
Dôvod zrušenia
sektorová rada
08
SKKR

Zverejnený
NŠZ v IS

1

Stavbyvedúci pre dopravné stavby

2142006

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavbyvedúci".

Nie

2

Stavbyvedúci pre inžinierske stavby

2142008

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavbyvedúci".

Nie

3

Stavbyvedúci pre pozemné stavby
Stavbyvedúci pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb
Stavbyvedúci pre vodné stavby

2142007

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavbyvedúci".

Nie

2142019

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavbyvedúci".

Nie

2142011

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavbyvedúci".

Nie

Stavebný dozor pre dopravné stavby

2142006

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavebný dozor".

Nie

7

Stavebný dozor pre inžinierske stavby

2142008

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavebný dozor".

Nie

8

2142007

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavebný dozor".

Nie

2142019

2

Zlúčenie s NŠZ "Stavebný dozor".

Nie

10

Stavebný dozor pre pozemné stavby
Stavebný dozor pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb
Stavebný dozor pre vodné stavby

2142011

2

Nie

11

Colník

3351000

2

12

Finančný overovateľ fondov EÚ

2411013

7

13

Finančný účtovník fondov EÚ

2411014

7

Koordinátor auditov a certifikačných
overovaní fondov EÚ

2411015

7

15

Odborný pracovník verejnej správy v oblasti
podnikateľských činností

3359020

2

16

Preventivár požiarnej ochrany obce

5411004

4

Zlúčenie s NŠZ "Stavebný dozor".
Zmena legislatívy (Zákon č. 200/1998 o štátnej službe
colníkov bol zrušený a nahradený Zákonom č. 35/2019 o
finančnej správe) - zamestnanie „colníka“ už vlastne
neexistuje.
Duplicita.
Duplicita - Už máme NŠZ „Finančný špecialista (manažér)
fondov EÚ“. Navyše účtovník je aj v sektore administratíva.
Triplicita s už spracovanými NŠZ „Špecialista (manažér) pre
nezrovnalosti fondov EÚ“, „Špecialista kontroly fondov EÚ“,
„Špecialista monitorovania operačných programov fondov
EÚ“.
Duplicita - Takto špecifikovaných pracovných pozícií nie je
veľa. Navyše sa to javí byť ako duplicita s NŠZ „Odborný
pracovník verejnej správy pre správu majetku“.
Duplicita - Na základe odporúčania pracovnej skupiny k SKISCO, metodikov a konzultácie s HaZZ navrhujeme vyškrtnúť
NŠZ „Preventivár požiarnej ochrany obce“. Je to vlastne
civilný zamestnanec (nie hasič), ktorý vykonáva podobné
činnosti ako NŠZ Požiarny technik garantovaný Sektorovú

4
5
6

Sektorová rada pre
stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu

9

14

Sektorová rada pre
verejné služby a správu
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Nie
Áno
Áno

Áno

Áno

Áno

P. č.

Garantujúca
sektorová rada

Názov NŠZ

SK ISCO- Úroveň
Dôvod zrušenia
08
SKKR

Zverejnený
NŠZ v IS

radou pre administratívu.
17
18
19
20

Projektový špecialista (projektový manažér) v
oblasti fondov EÚ
Špecialista (manažér) posudzovania projektov
fondov EÚ
Špecialista (manažér) technickej pomoci
fondov EÚ
Špecialista pre reguláciu a štátny dohľad
elektronických komunikácií a poštových
služieb

2421003

7

2422020

7

2422021

7

2153007

7

Duplicita - Máme tam už podobné NŠZ, navyše v Sektorovej
rade pre administratívu je NŠZ: „Hlavný projektový manažér“ Áno
a „Projektový špecialista“.
Takmer totožný (duplicitný) s NŠZ „Špecialista hodnotenia
Áno
operačných programov fondov EÚ“.
Duplicita s metodikmi fondov a podobnými NŠZ.
Duplicita - duplicita s „Odborný pracovník pre reguláciu a
štátny dohľad elektronických komunikácií a poštových
služieb“.
Duplicita - tento nespracovaný a nezverejnený NŠZ má
minimálny počet zamestnancov. Navyše je takmer totožný s
NŠZ „Špecialista pre reguláciu a štátny dohľad elektronických
komunikácií a poštových služieb“.
duplicita s „Odborný pracovník štátneho odborného dozoru,
povoľovania a regulácie dopravy a dopravnej infraštruktúry“
(navyše ešte máme aj samostatný NŠZ „Odborný pracovník
štátnej správy pre dopravu a pozemné komunikácie“)
Duplicita - takmer úplne duplicitný s NŠZ „Riadiaci pracovník
v oblasti medzinárodných vzťahov“.
duplicita - tento nevypracovaný a nezverejnený NŠZ je v OV
a OZ značne duplicitný s NŠZ „Špecialista rozvoja priemyslu a
obchodu“, „Špecialista pre energetickú a surovinovú
politiku“ a „Špecialista zahraničnoobchodnej politiky“.

Áno
Áno

21

Špecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií
elektronických komunikácií a poštových
služieb

2153008

7

22

Špecialista štátneho odborného dozoru a
regulácie dopravy

2149028

7

23

Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov

2422014

7

24

Špecialista v oblasti národného hospodárstva

2631001

7

2635015

2

Duplicita.

Nie

2411008

7

Duplicita - s „Odborný pracovník v oblasti rozpočtu“.

Áno

Hydrometeorológ

2112003

2

Neexistuje.

Nie

Špecialista kontroly kvality vôd

2143002

7

Neaktuálne – neexistuje.

Áno

25
26
Sektorová rada pre
vodu, odpad a životné
28
prostredie
Zdroj: TREXIMA Bratislava
27

Špecialista v oblasti rodovej rovnosti a
rovnosti príležitosti
Špecialista v oblasti rozpočtu
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Nie

Áno

Nie

Nie

3.1.4 Nové NŠZ zaradené do Štruktúry garantovaných NŠZ
Počet schválených nových NŠZ, ktoré sú zaraďované do zoznamov garantovaných NŠZ jednotlivých
sektorových rád, bol aj v tomto období relatívne nízky. Kým v predchádzajúcom období boli
schválené dva návrhy nových garantovaných NŠZ, v tomto období išlo až o 7 nových návrhov v rámci
troch sektorových rád.
Najvyšší počet schválených nových NŠZ bol evidovaný v rámci Sektorovej rade pre vzdelávanie,
výchovu a šport.
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Tabuľka č. 18 Sumarizácia evidencie nových NŠZ prijatých sektorovými radami do garancie v sledovanom období
P. č. SK ISCO-08 Názov NŠZ
1
2
3
4
5
6
7

2151004
2151004
2351002
-

Odborný elektrotechnik projektant
Elektrotechnik projektant
Špecialista pre hydroprognózu
Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
Školský špeciálny pedagóg
Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
Učiteľ profesijného rozvoja

Garantujúca sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Odsúhlasené
sektorovou
radou
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

3.1.5 Návrhy na premenovanie NŠZ
Je možné konštatovať, že táto aktivita je stále veľmi častá a aj v sledovanom období sa priebežne
schvaľovali viaceré návrhy na premenovanie garantovaných NŠZ. Kým v predchádzajúcom období išlo
o 12 schválených návrhov, v tomto období si sektorové rady schválili 8 návrhov na premenovanie
NŠZ.
Najviac zmien bolo schválených v Sektorovej rade pre dopravu, logistiku, poštové služby a v
Sektorovej rade pre zdravotníctvo, sociálne služby (3).
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Tabuľka č. 19 Sumarizácia evidencie premenovania NŠZ za sektorové rady v sledovanom období
P. č. Garantujúca sektorová rada

1
2

Sektorová rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby

3
4
5
6
7
8

Pôvodný názov NŠZ

Pracovník riadenia železničnej dopravy
(posunovač, signalista, výhybkár, dozorca
výhybiek, hradlár, hlásič, závorár)
Vodič údržby na cestnej infraštruktúre

Nový názov NŠZ

Pôvodný NŠZ
bol
zverejnený v
IS

Pracovník riadenia železničnej dopravy

Áno

Vodič údržby cestnej infraštruktúry
Dispečer osobnej cestnej dopravy
Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem MHD)
(okrem MHD)

Sektorová rada pre energetiku, plyn,
Revízny technik plynárenských zariadení
elektrinu
Sektorová rada pre obchod, marketing, Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem
gastronómiu a cestovný ruch
regionálneho sprievodcu)
Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych
služieb
Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí
Sektorová rada pre zdravotníctvo,
a sociálnej kurately a sociálnych služieb (okrem
sociálne služby
sociálnych služieb pre seniorov)
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti
starostlivosti o deti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Áno
Áno

Revízny technik plynových zariadení

Áno

Sprievodca v cestovnom ruchu

Áno

Špecialista samosprávy pre sociálne
služby

Nie

Riaditeľ zariadenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

Nie

Riadiaci pracovník (manažér) v
zariadeniach starostlivosti o deti

Nie

3.1.6 Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ
Kým v predchádzajúcom období neprišlo k žiadnemu zlučovaniu NŠZ, v sledovanom období sa zlúčilo
7 NŠZ do troch nových NŠZ – v rámci troch sektorových rád. Najpočetnejšie zlúčenie (3 NŠZ) bolo
schválené v rámci Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel.

Tabuľka č. 20 Sumarizácia evidencie zlúčenia viacerých NŠZ do jedného NŠZ za sektorové rady
v sledovanom období
SK ISCOP.
Pôvodné názvy NŠZ
08
č.
1 5113001 Regionálny sprievodca
2 5113002

Sprievodca v cestovnom
ruchu

Špecialista samosprávy pre
sociálne služby
Odborný pracovník
4
sprostredkovania
sociálnych služieb
Výskumník historického
5 2621004
urbanizmu
Výskumník historickej
6 2621004
architektúry
Výskumník umelecko7 2621004
historický
3 2635012

Názov nového zlúčeného NŠZ

Garantujúca
sektorová rada

Sprievodca v cestovnom ruchu
(okrem regionálneho sprievodcu)

Sektorová rada pre
obchod, marketing,
gastronómiu a
cestovný ruch

Odborný pracovník
sprostredkovania sociálnych
služieb

Sektorová rada pre
zdravotníctvo,
sociálne služby

Výskumník pamiatkového fondu

Sektorová rada pre
kultúru a kreatívny
priemysel

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.1.7 Návrhy na rozdelenie jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ
Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy sa jeden pôvodný garantovaný NŠZ rozdelil do troch nových
garantovaných NŠZ, v sledovanom období si sektorové rady neschválili ani jedno rozdelenie.

3.1.8 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ
Aj v tomto období sa celkové počty garantovaných NŠZ u väčšiny sektorových rád nezmenili.
Podrobnejšie informácie uvádza Aktivita č. 1 v časti: „Sumárne zhodnotenie zmien počtu
garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady“.
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Počet garantovaných NŠZ klesol o 25 NŠZ oproti minulému obdobiu. Nasledujúci graf uvádza
podielové zastúpenie NŠZ v jednotlivých sektorových radách z celkového počtu 1 942 s uvedením
výšky % podielu.
Zmeny v počtoch garantovaných NŠZ zaznamenali nasledujúce sektorové rady:
1.

Sektorová rada pre elektrotechniku (+2),

2.

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredia (-1),

3.

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (-10),

4.

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (-1),

5.

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo (-1),

6.

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel (-2),

7.

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport (+3),

8.

Sektorová rada pre verejné služby a správu (-15),

9.

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (-1) a

10. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby (+1).
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Graf č. 112

Percentuálny podiel garantovaných NŠZ v jednotlivých sektorových radách na
celkovom počte NŠZ
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Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a
farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre
energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové
služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová
rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

3.2 Metodická a organizačno-technická pomoc v oblasti garantovaných NŠZ
3.2.1 Zmeny položiek v štruktúre NŠZ
3.2.1.1 Aktivity v oblasti Všeobecné kľúčové kompetencie
Na začiatku sledovaného obdobia boli základné charakteristiky a popisy všetkých úrovní (podľa
SKKR: 2 – 8) 13-tich kategórií všeobecných kľúčových kompetencií (ďalej len „VKK“) sfinalizované,
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schválené Alianciou a aktualizované v IS NSP/SRI. Ich znenie je uvedené v prílohe k Aktivite č. 1 –
Príloha č. 6.
Podľa odsúhlasených možností zníženia úrovní VKK pri vybraných NŠZ (viď nasledujúca tabuľka) bola
v IS NSP/SRI upravená funkcionalita, ktorú viacerí autori očakávali a žiadali.
Tabuľka č. 21 Možnosti zníženia úrovní VKK v NŠZ v nadväznosti na celkovú úroveň SKKR
Úroveň SKKR v NŠZ
Odsúhlasená zmena návrhu zníženia úrovne kategórie VKK
2
bez možnosti zníženia (2)
3
bez možnosti zníženia (3)
4
bez možnosti zníženia (4)
5
4
6
5
7
6
8
7-6
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Vysvetlenie funkcionality bolo doplnené do metodického Manuálu na tvorbu/revíziu NŠZ a taktiež
boli doplnené obrázky do prezentácie na školenie pre autorov a členov pracovných skupín. Tajomníci
autorom poslali informačný mail, ktorým im bližšie túto funkcionalitu popísal a vyzvali ich, aby
v prípade potreby znovuotvorili už zrevidované NŠZ a znížili vybrané kategórie VKK podľa svojich
požiadaviek.
Mail bol zaslaný v nasledujúcom znení:
„Do IS NSP/SRI v rámci karty zamestnania (oblasť kompetenčného modelu – časť VKK) bola doplnená
nová funkcionalita, ktorá sa týka možnosti zníženia úrovní jednotlivých VKK vo vybraných NŠZ
(podľa SKKR).
Pri zamestnaniach, v rámci ktorých si autor zvolil výšku požadovanej kvalifikačnej úrovne od SKKR 5
vyššie, mu systém umožní vybrané kategórie VKK znížiť o jednu úroveň (pri NŠZ s SKKR 8 je možné
znížiť túto úroveň až o dva stupne – na SKKR 6). Kliknutím na tlačidlo „Upraviť“ – ktoré je umiestnené
na pravej strane zodpovedajúceho riadku kategórie VKK, je možné vybrať si nižšiu úroveň
ktorejkoľvek z VKK.
Neplatí to však pre NŠZ, ktoré majú určenú požadovanú výšku kvalifikačnej úrovne SKKR od 2 – 4. Pri
nich nie je možné znižovať úrovne žiadnej z VKK. Príležitosť vybrať si požiadavku na nižšiu kvalifikačnú
úroveň pre konkrétnu VKK môžu autori využiť najmä pri špecifických zamestnaniach, ktoré sú
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zamerané napr. viac humanitne a nie je pre nich potrebná tak vysoká úroveň napr. „Technickej
gramotnosti“, resp. nepožadujú až tak vysokú úroveň napr. pre „Digitálnu gramotnosť“.
Ak autor súhlasí s požiadavkami na rovnakú kvalifikačnú úroveň (identickú ako je kvalifikačná úroveň
celého NŠZ) pre všetkých 13 kategórií VKK, nemusí upravovať žiadnu z nich. Možnosť úpravy VKK
znamená aj skutočnosť, že tieto zmeny budú môcť pripomienkovať ostatní experti – čo predstavuje
taktiež zmenu oproti predchádzajúcej verzii funkcionalít v IS. Pripomienky sa budú zobrazovať v časti
pripomienok s názvom: „Všeobecné a špecifické kompetencie“.
V prípade akýchkoľvek otázok a pomoci kontaktujte tajomníka, ktorý Vám pri tejto aktivite pomôže.“
V nasledujúcom období sa predpokladá, že budú niektoré NŠZ (predtým schválené) opätovne
otvorené a VKK budú upravované.

3.2.1.2 Aktivity v oblasti SZČ
V sledovanom období bol sfinalizovaný návrh na aktualizáciu základného živnostenského balíčka –
živnostenské minimum. Návrhy od členov a pripomienkovateľov boli zosumarizované tajomníčkou
Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby a finálna podoba návrhu bola predložená metodikom
Realizačného tímu SRI.
Po posúdení položiek v troch častiach:
1.

odborné vedomosti,

2.

odborné zručnosti a

3.

odborné zručnosti v súvislosti s uplatňovaním práv zamestnancov

metodici Realizačného tímu SRI navrhli úpravy v položkách, resp. v ich popisoch.
Následne na rokovaní živnostenské minimum Sektorová rada pre remeslá a osobné služby schválila
a v najbližšom období bude predložený Aliancii na schválenie. Po jeho schválení prebehne
aktualizácia v databázach a pri konkrétnych NŠZ. Do ďalšieho obdobia je plánovaná aj aktualizácia
živnostenského balíčka pre ľudské telo a pre potraviny.
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3.2.1.3 Aktivity v oblasti Základné informácie – požadovaná úroveň vzdelania
Vzhľadom na podnety od expertov sa Realizačný tím SRI v sledovanom období zameral na úpravu
funkcionality a časti formuláru v karte zamestnania v súvislosti s kvalifikačným požiadavkami.
Položka „Požadovaná úroveň vzdelania“ bola premenovaná na položku: „Odporúčaná úroveň
vzdelania“. Keďže v súvislosti s požiadavkou na odporúčanú úroveň vzdelania môže pri regulovaných
zamestnaniach dôjsť k situácii, kedy právny predpis obsahuje ustanovenie o viacerých možných
variáciách úrovní vzdelania, ktoré podmieňujú výkon daného zamestnania, pod vyššie uvedenú
položku pribudol checkbox s názvom: „Legislatívny rozsah úrovní vzdelania“. Po jeho zakliknutí sa na
stránke vyroluje nová časť formuláru slúžiaca autorovi pri výbere rozsahu úrovní vzdelania, ktoré sú
stanovené právnym predpisom a umožní mu doplniť poznámku k legislatívnemu rozsahu.
Z prvej rolovacej lišty autor vyberie (podobne ako pri určovaní úrovne vzdelania) najnižšiu
požadovanú úroveň v súvislosti so stanovenými kvalifikačnými predpokladmi uvedenými v právnom
predpise a z druhej rolovacej lišty najvyššiu požadovanú úroveň kvalifikačných predpokladov. V časti
„Odporúčaná úroveň vzdelania“ autor vyberie jednu kvalifikačnú úroveň, ktorú považuje za
optimálnu a vyhovuje požiadavkám zamestnávateľov (a tá je zároveň v súlade s dotknutým právnym
predpisom) a ostatné doplní v nižšej časti – už spomínaným zakliknutím v checkboxe.
Týmto spôsobom Realizačný tím SRI umožnil autorom v systéme vybrať pri zamestnaniach, ktorých
kvalifikačné požiadavky sú legislatívne upravené, aby nadefinovali rozsah a z neho si vedeli vybrať ten
variant, ktorý je pre nich v súčasných podmienkach optimálny.

3.2.1.4 Aktivity v oblasti Znalecké činnosti
Do karty zamestnania (v ľavej lište) pribudla záložka s názvom: „Znalecké činnosti“. Táto oblasť
informuje o požadovaných odborných vedomostiach/zručnostiach, ktoré je potrebné mať v prípade
ak je vo vybranom zamestnaní možné vykonávať aj znalecké činnosti. V prípade, ak je ich výkon
podmienený napr. praxou, táto informácia sa objaví v poznámke - v časti „Prax“.
Vypĺňanie položky „Znalecké činnosti“ o nové návrhy, resp. pôvodné položky OV a OZ z databázy už
bolo následne realizované autormi priebežne tak, ako tvorili/revidovali NŠZ. V prípade, ak pred
zavedením novej funkcionality identifikovali NŠZ v rámci tejto oblasti a doplnili do kompetenčného
modelu zodpovedajúce OV a OZ týkajúce sa znaleckých činností, pričom ich riadne označili – tajomník
samostatne previedol tieto informácie už do novej oblasti.
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Pre ďalšie zamestnania (vytvárané/revidované) v nasledujúcom období už autori budú vypĺňať,
v prípade potreby, konkrétnu záložku znaleckých činností.

3.2.1.5 Aktivity v oblasti Pripomienky
Na základe častých požiadaviek autorov doplniť v rámci zamietnutia pripomienky možnosť odôvodniť
ju pripomienkujúcemu doplnil Realizačný tím SRI do IS NSP/SRI novú funkcionalitu, v rámci ktorej
autor pri zamietnutí pripomienky vyplní odôvodnenie, a to bude viditeľné v rámci zobrazenia na karte
konkrétneho NŠZ.

3.2.2 Aktualizácia Metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI a
prezentácie na školenie
Aj v tomto období prebehla viacnásobná úprava/aktualizácia manuálu, a to

v súvislosti

s nasledujúcimi oblasťami:
1. všeobecné kľúčové kompetencie,
2. znalecké činnosti,
3. pripomienky a
4. odporúčaná úroveň vzdelania – legislatívny rozsah.
Najnovšiu verziu manuálu 82 je možné nájsť v Prílohe č. 35.
81F

3.2.3 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI
3.2.3.1 Formy metodickej a organizačno-technickej pomoci
Aj v tomto období plynulo pokračovali každomesačné školenia pre autorov a členov pracovných
skupín v súvislosti s následnou tvorbou/revíziou garantovaných NŠZ. Taktiež boli konzultované
a členmi EFTP pripomienkované prierezové 83 NŠZ. Autori s tajomníkmi a metodikmi riešili niektoré
82F

82
83

zároveň s ním sa ako metodická pomôcka zaktualizovala aj prezentácia na školenie
zo Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a zo Sektorovej rady pre administratívu,
ekonomiku, manažment

411

sporné pripomienky alebo návrhy od členov pracovných skupín, členov sektorových rád alebo aj od
členov Aliancie v rámci pripomienkových konaní.
Realizačný tím SRI vytvoril krátke videoškolenia, ktoré sa týkali nasledujúcich oblastí:
1.

Inovácie vo vzťahu k NŠZ 84,

2.

Kompetenčný model 85.

83F

84F

V nasledujúcom období sa budú vytvárať ďalšie videá, ktoré autorom priblížia konkrétnu oblasť
s podrobnými ukážkami priamo v systéme IS NSP/SRI. Pôjde o oblasti:
1. Znalecké činnosti a
2. Vzdelanie, regulácie a prax.

3.2.3.2 Metodická pomoc - okruhy otázok pri tvorbe/revízii garantovaných NŠZ
V období marec – máj 2021 evidoval Realizačný tím SRI viaceré otázky, pripomienky alebo námety od
autorov/členov pracovných skupín, na ktoré v priebehu sledovaného obdobia aj odpovedal, resp. ich
riešil (bližšie viď nasledujúce dve tabuľky).
Tabuľka č. 22 Technicko-organizačné
s tvorbou/revíziou NŠZ

otázky,

pripomienky

a konštatovania

v súvislosti

Pripomienky a návrhy

-

Návrh na rozdelenie položky Špecifických kľúčových kompetencií: Strategické a koncepčné
myslenie. Sú to dve rozdielne kompetencie.
V databáze odborných vedomostí a zručností je mnoho prednastavených formulácií, ktoré
by mohli byť pridané do jednotlivých zručností, avšak sú definované výhradne na
konkrétne zamestnanie. Bolo by vhodné viac využívať pri pridávaní odborných vedomostí
a zručností všeobecnejší tvar s konkretizáciou cez špecifikáciu. Uľahčilo by to prácu hlavne
pri nových ešte neexistujúcich štandardoch.

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 23 Otázky k položkám NŠZ
Všeobecne k NŠZ
- Do ktorých všetkých častí profilu NŠZ je nevyhnutné priraďovať
inovácie?

84
85

https://www.youtube.com/watch?v=xxYD0JN6QE4
https://www.youtube.com/watch?v=NGXDYOSd1CA
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Odporúčaná úroveň vzdelania

-

-

Kompetenčný model

-

V kontexte premenovania položky „Požadovaná úroveň
vzdelania“ na „Odporúčaná úroveň vzdelania“ v časti Tvorba a
revízia NŠZ – Základné informácie nastáva aj zmena v logike
toho, akú úroveň vzdelania je potrebné stanoviť v tejto položke
– minimálne požadovanú alebo optimálnu (vyššiu), ktorá sa
zamestnávateľom odporúča/preferuje?
NŠZ pri požadovanom stredoškolskom vzdelaní s maturitou
(SKKR 4) autori nedokážu v rámci referenčnej klasifikácie vybrať
len jednu úroveň - s určením jedného konkrétneho typu
strednej školy. Najčastejšia požiadavka autorov NŠZ je iba
určenie stupňa dosiahnutého vzdelania – bez špecifikácie školy
(a študijných odborov, ktoré daná škola poskytuje). Riešením by
napríklad mohla byť možnosť vykliknúť viacero možností
v danom poli (teda napr. pri SKKR4 by sa dalo vykliknúť viacero
typov škôl – napríklad SOŠ aj gymnázium).
Stanovovanie úrovní vzdelania pri OV/OZ: odporúča sa z
metodického hľadiska skôr definovať najnižšie možné úrovne
alebo je cieľom smerovať to skôr k optimálnym (vyšším)
úrovniam zvládnutia danej OV/OZ, čím sa sleduje dlhodobejšia
perspektíva zvyšovania kvalifikačných požiadaviek?

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.2.4 Expertný tím finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ
Členovia ETFP sa po spripomienkovaní prvých 11-tich prierezových NŠZ navrhli stretnúť na
spoločnom rokovaní, na ktorom by si vymenili postrehy z doteraz realizovanej práce a získali
dodatočné metodické usmernenie k problematickým oblastiam. Rokovanie bolo zvolané na 19.
marca 2021 (online cez MS TEAMS), pozvánka je uvedená v Prílohe č. 36 a prezentácia z rokovania
v Prílohe č. 37.
Kľúčovými prvkami prezentácie a samotného rokovania boli dve oblasti:
1.

položky NŠZ, na ktoré nemajú autori NŠZ dosah a

2.

otázky k položkám NŠZ, s ktorými sa členovia ETFP v rámci pripomienkovania NŠZ
častejšie stretávali a bolo nutné zaujať k nim metodické stanovisko.

V súvislosti s prvou oblasťou tajomníčka ETFP v prezentácii predstavila časti karty zamestnania, do
ktorej autor nemá prístup a nemôže ju zmeniť, vie o nej iba diskutovať a dávať návrhy na zmeny cez
tajomníka. Išlo o tieto oblasti:
1.

Základné informácie – názov garantovaného NŠZ,
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2.

Klasifikácie – ESCO, SK ISCO-08, CPA, Príslušnosť k povolaniu,

3.

Kompetenčný model – VKK 86 a

4.

SZČ.

85F

Členovia tímu boli upozornení na to, že ak budú mať v týchto oblastiach nejaké pripomienky alebo
námety, tieto budú riešené priamo s tajomníkom a Realizačným tímom SRI. Čo sa týka
kompetenčného modelu a jeho ďalších častí (ŠKK, OV a OZ) na tieto autor kompetenciu má a aj ich
upravuje v karte zamestnania. Na podrobnej schéme bolo členom vysvetlené zloženie, obsah
a možnosti kompetenčného modelu, a to aj v súvislosti s tým, ako autori pristupujú k revízii tejto
časti, z čoho môžu vyberať a ako môžu OV/OZ bližšie špecifikovať. Taktiež bolo spomínané, akým
spôsobom môžu byť OV/OZ odlíšené v súvislosti s pôsobením inovácií v zamestnaní/sektore, ako
môžu upravovať požiadavky na kvalifikačné úrovne a tiež vstupovať do základných databáz
kompetenčného modelu projektu SRI.
Tajomníčka ETFP objasnila aj prepojenie požadovanej úrovne vzdelania v rámci celkového NŠZ a jej
premietnutie do požadovanej úrovne pre VKK. Informovala o nadchádzajúcich zmenách v tejto
oblasti v súvislosti s aktualizáciou popisov a možnostiach úpravy (zníženia) kvalifikačných úrovní
v jednotlivých kategóriách VKK od SKKR 5 a vyššie.
Čo sa týka otázok od expertov, ktoré boli zaslané mailom (od p. Molnára a p. Bernátka) všetky boli na
stretnutí odkonzultované a zodpovedané boli aj ďalšie otázky, ktoré položili ostatní členovia (pre
bližšiu informáciu je potrebné pozrieť zápisnicu z rokovania, uvedenú v prílohe č. 38). Na konci
rokovania boli schválené závery (viď. Príloha č. 39). Printscreen z rokovania je uvedený v Prílohe č.
40.
Na žiadosť členov ETFP bol v mesiaci apríl 2021 v IS NSP/SRI vytvorený a sprístupnený „cvičný“ 87 NŠZ
86F

s cieľom umožniť im preskúmať jednotlivé popisy úrovní v rámci VKK, ŠKK a možnosť vyhľadávať
v databázach OV/ OZ v súvislosti s návrhmi na doplnenie v rámci pripomienkovania pre autorov
prierezových

NŠZ.

Členovia

ETFP

pokračovali

v pripomienkovaní

prierezových

NŠZ

vytvorených/revidovaných autormi v IS NSP/SRI. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené NŠZ, ktoré boli
v sledovanom období členmi spripomienkované. Spolu išlo o 24 NŠZ a k viacerým z nich mali členovia
pripomienky a návrhy na dopracovanie.
86
87

za podmienok, ktoré boli v marci 2021
metodické usmernenie k jeho používaniu dostali členovia mailom od tajomníčky ETFP
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Tabuľka č. 24 Zoznam prierezových NŠZ spripomienkovaných členmi ETFP v sledovanom období
P. č.

1

Názov
prierezového
NŠZ
Špecialista
ľudských
2423001
zdrojov
(generalista)

SK ISCO08

Revízia/
Tvorba

Oblasť

Termín podľa Pripomienkujúci
harmonogramu
expert

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Pongrácz

2

2611002 Advokát

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Pavelka,
Bernátek

3

Administratívny
pracovník
4311002 správy a
evidencie
majetku

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Rievajová

4

2411004

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

marec 2021

Pongrácz

5

Špecialista
štatistik (okrem
2120005 menovej a
finančnej
štatistiky)

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

marec 2021

Nemeth

6

2120001

T

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Rievajová

T

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Nemeth

T

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

máj 2021

Pongrácz

apríl 2021

Rievajová

apríl 2021

Bernátek

7

8

9

10

11

12

13

Finančný
kontrolór

Špecialista
reportingu

Špecialista v
oblasti
2149009 hospodárskej
správy a údržby
majetku
Odborný
pracovník pre
3313003 monitoring a
vymáhanie
pohľadávok
4311001 Fakturant
Administratívny
4322000 pracovník vo
výrobe
Administratívny
pracovník v
3342002
advokátskej
kancelárii
Odborný
3343000 administratívny
asistent
Technik
2149008 požiarnej
ochrany

R

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment
Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Pavelka,
Bernátek

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Nemeth

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Bernátek

415

P. č.

14

15

16

17

SK ISCO08

Názov
prierezového
NŠZ

Revízia/
Tvorba

Oblasť

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

máj 2021

Rievajová

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

máj 2021

Pongrácz

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

máj 2021

Bernátek

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

máj 2021

Pongrácz

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

máj 2021

Rievajová

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

máj 2021

Nemeth

R

Sektorová rada pre
administratívu,
ekonomiku a manažment

apríl 2021

Pavelka

T

Informačné technológie a
november 2020
telekomunikácie

Molnár

T

Informačné technológie a
november 2020
telekomunikácie

Magvaši

Špecialista v
oblasti
2411009
mzdového
účtovníctva
Riadiaci
pracovník
(manažér) pre
1212002
oblasť náboru a
výberu
pracovníkov
Riadiaci
pracovník
1219002
(manažér)
obstarávania
4414000 Prepisovačka
Riadiaci
pracovník
(manažér) v
oblasti daní
Špecialista v
oblasti
vnútornej
kontroly
Konzultant pre
personálny
lízing
Špecialista
vývoja systémov
(DevOps)
Špecialista
digitálnej
transformácie
Databázový
analytik

18

1211003

19

2421007

20

1211003

21

2519999

22

2421999

23

2521003

24

3514000 Webový technik

R
R

Termín podľa Pripomienkujúci
harmonogramu
expert

Informačné technológie a
telekomunikácie
Informačné technológie a
telekomunikácie

január 2021

Bernátek

apríl 2021

Molnár

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V predmetnej aktivite sa naďalej bude pokračovať a zoznam ďalších spripomienkovaných NŠZ bude
uvedený v Priebežnej správe č. 11.
V nasledujúcej

tabuľke

je

uvedené

rozdelenie

15-tich

pripomienkovanie členmi ETFP na obdobie máj až jún 2021.
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prierezových

NŠZ

určených

na

Tabuľka č. 25 Rozdelenie prierezových NŠZ na pripomienkovanie členmi ETFP za obdobie
mesiacov máj – jún 2021
P.
č.

Názov prierezového NŠZ

1

Riadiaci pracovník (manažér) v
oblasti daní

2

Prepisovačka

3

Riadiaci pracovník (manažér)
obstarávania

Oblasť

Administratíva,
ekonomika, manažment
Administratíva,
ekonomika, manažment
Administratíva,
ekonomika, manažment

Administratíva,
ekonomika, manažment
Špecialista v oblasti vnútornej
Administratíva,
5
kontroly
ekonomika, manažment
Analytik informačných a
Informačné technológie a
6
komunikačných technológií
telekomunikácie
Informačné technológie a
7 Manažér digitálnych služieb
telekomunikácie
Informačné technológie a
8 Etický hacker
telekomunikácie
Odborný pracovník kalkulácií, cien Administratíva,
9
a nákladov
ekonomika, manažment
Supervízor administratívnych
Administratíva,
10
pracovníkov
ekonomika, manažment
Administratíva,
11 Metodik účtovníctva
ekonomika, manažment
Riadiaci pracovník (manažér)
Administratíva,
12
prevádzkového úseku
ekonomika, manažment
Administratíva,
13 Audítor
ekonomika, manažment
Informačné technológie a
14 Projektový manažér v oblasti IKT
telekomunikácie
Špecialista v oblasti počítačových Informačné technológie a
15
sietí
telekomunikácie
4

Konzultant pre personálny lízing

Termín podľa Pripomienkujúci
harmonogramu expert

máj 2021

Rievajová

máj 2021

Pongrácz

máj 2021

Bernátek

máj 2021

Pavelka

máj 2021

Nemeth

máj 2021

Kultan

máj 2021

Magvaši

máj 2021

Molnár

jún 2021

Rievajová

jún 2021

Pavelka

jún 2021

Nemeth

jún 2021

Pongrácz

jún 2021

Bernátek

jún 2021

Magvaši

jún 2021

Molnár

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.2.5 Vyhodnotenie školení
V sledovanom období boli uskutočnené tri školenia, vždy na začiatku mesiacov apríl až jún 2021.
Nakoľko je už väčšina autorov a členov pracovných skupín zaškolená, nepresiahli počty účastníkov
v jednotlivých školeniach 10 osôb.
Prezenčné listiny zo všetkých školení sa uvádzajú v Prílohe č. 41, pričom zvlášť sa uvádzajú
printscreeny obrazoviek zo školení s konkrétnymi užívateľmi prihlásenými do MS TEAMS na školenie
(Príloha č. 42).
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U niektorých expertov išlo o vyškolenie individuálne tajomníkom, nakoľko sa predmetného školenia
v stanovenom čase nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť.
Tabuľka č. 26 Prehľad školení v mesiacoch apríl - jún 2021
P.
č.
školenia
16
17
18

Termín školenia
1. 4. 2021
3. 5. 2021
1. 6. 2021

Časový
školenia
1h 30m
1h 15m
1h

rozsah Počet
nahlásených
účastníkov
9
3
6

Počet
reálne
vyškolených
účastníkov
8
2
6

Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich obdobiach bolo zrealizovaných už 15 školení, poradové číslo
školenia uvedeného v tabuľke v prvom riadku sa začína poradovým číslom 16.
Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Porovnanie plánovaného počtu expertov na školenie s realitou
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3.2.5.1 Vyhodnotenie otázok zo školení
16. školenie realizovala Ing. Zuzana Čierna, pričom počas školenia zazneli nasledujúce otázky:
▪

Otázka č. 1: „Prax – Ak je požadovaná prax alternatívna – napr. pri absolvovaní vysokej školy je
potrebná len 3-ročná prax, ale pri absolvovaní strednej školy je potrebná až 6-ročná prax, tak
ako to tam treba napísať?“

▪

Odpoveď č. 1: „Alternatíva praxe sa môže vpísať do poznámky, ale treba sa rozhodnúť, ako
chcú autori nastaviť daný NŠZ. Od nastavenia požadovanej úrovne vzdelania v základných
informáciách sa odvíja výška úrovne odborných vedomostí a zručností a ak je nastavená napr.
na stredoškolské vzdelanie, nemôže autor v kompetenčnom modeli využívať vyššie úrovne
418

(vysokoškolské úrovne odborných vedomostí a zručností).“ Nikdy nevieme 100 % určiť
požadovanú výšku vzdelania, preto si autor musí rozmyslieť aké požiadavky na zamestnanca
v tomto povolaní má a zvoliť možnosť, v rámci ktorej sa reálne zamestnanie vykonávať.“

▪

Otázka č. 2: „Je možné stiahnuť pdf. verziu NŠZ so všetkými náležitosťami NŠZ aj pre kolegov,
s ktorými by som chcel konzultovať NŠZ?“

▪

Odpoveď č. 2: „NŠZ sa dá vytlačiť formou pdf. (cez klávesovú skratku Ctrl+P). Takto si vedia
stiahnuť NŠZ aj samotní autori.“

17. školenie viedol Ing. Martin Gymerský a účastníkom v priebehu školenia zodpovedal aj s
metodičkou dve otázky:
▪

Otázka č. 1: „Keď sa zamestnanie vykonáva ako slobodné podnikanie, nie ako SZČO - ako a
prípadne kde to vieme zaznamenať?“

▪

Odpoveď č. 1: „Pripravujeme, aby sa do budúcna rozšírili možnosti sekcie SZČ aj na iné živnosti
ako remeselné a viazané, v súčasnosti odporúčame využiť poznámku pri charakteristike,
prípadne pri regulácii.“

▪

Otázka č. 2: „ Ako určím dĺžku praxe pre konkrétne NŠZ?”

▪

Odpoveď č. 2: „Prax je buď vyžadovaná právnym predpisom, kde máte v legislatíve presne
stanovenú dĺžku vyžadovanej praxe, alebo je zamestnávateľom odporúčaná – v tomto prípade
ide o odporúčanie relevantných zástupcov zamestnávateľov a dĺžka praxe by mala reflektovať
reálny stav na súčasnom trhu práce. V prípade, ak nie je potrebná, autor vie vybrať aj možnosť,
že sa na výkon zamestnania prax nevyžaduje.“

18. školenie viedla Ing. Monika Serafinová, ktorá spolu s metodičkou zodpovedala aj na otázky
expertov. Konkrétne išlo o:

▪

Otázka č. 1: „Čo sa myslí pod znaleckou činnosťou? Len súdni znalci? A ak zamestnanec robí
posudky pri špeciálnych udalostiach (príležitostné) treba to tiež uvádzať?“

▪

Odpoveď č. 1: „Ide o činnosti ktoré vykonávajú znalci, oslovení a určení súdom alebo zapísaní
v zoznamoch znalcov. Ak sa ako autor rozhodnete, že sa v rámci štandardu môžu vykonávať aj
takéto činnosti a nemáte možnosť doplniť informácie do konkrétnej časti v karte zamestnania,
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oslovíte tajomníka, aby Vám túto možnosť pri NŠZ sprístupnil. V predchádzajúcom období bola
realizovaná analýza, kde sa takéto NŠZ identifikovali a tieto už majú túto oblasť od tajomníkov
sprístupnenú. Ak teda sa v rámci predmetného zamestnania vykonávajú posudky, bez ohľadu
na to, pre koho sú realizované, je možné požadované OV a OZ doplniť do oblasti Znalecké
činnosti.“

▪

Otázka č. 2: „Je možné meniť formulácie znení OV a OZ?“

▪

Odpoveď č. 2: „Autor má voľnú ruku pri formulovaní OV a OZ, kompetenčný model podlieha
metodike projektu, všeobecná formulácia OV a OZ by mala byť jasná a stručná - formulovaná
tak, aby ju mohli využívať aj iné zamestnania. Bližší popis je vhodné uvádzať do špecifikácie.
Zmena formulácie OV a OZ je možná len v prípade, ak OV/OZ už nebola použitá v NŠZ, ktorý je
schválený Alianciou a zverejnený.“

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené termíny plánovaných školení od júla do októbra 2021.
Tabuľka č. 27 Plán školení od júla do októbra 2021
P. č. školenia
Dátum školenia
19
01. júl 2021
20
02. august 2021
21
03. september 2021
22
01. október 2021

Predpokladaná forma školenia
MS TEAMS
MS TEAMS
MS TEAMS
MS TEAMS

Zdroj: TREXIMA Bratislava

3.3 Tvorba a revízia garantovaných NŠZ
3.3.1 Tvorba/revízia NŠZ v súvislosti s výkonom znaleckých, prekladateľských a
tlmočníckych činností
V sektorových radách nastali v sledovanom období nasledujúce prípady:
1.

v garancii NŠZ nemali identifikovaný žiaden štandard, v rámci ktorého by bolo možné
vykonávať aj znalecké činnosti, resp. netýkal sa ani prekladateľských či tlmočníckych
činností,
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2.

bol identifikovaný 88 NŠZ, v rámci ktorého je možné vykonávať aj znalecké činnosti 89,
87F

88F

pričom tento NŠZ bol v predchádzajúcich etapách už schválený sektorovou radou, resp.
aj Alianciou a
3.

bol identifikovaný NŠZ, v rámci ktorého je možné vykonávať aj znalecké činnosti a tieto
boli autorom doplnené do novej oblasti – položky „Znalecké činnosti“.

V súvislosti s bodom 1) – sektorové rady sa v sledovanom období, resp. ani v nasledujúcom 90
89F

období nezaoberali/nebudú zaoberať touto problematikou.
V súvislosti s bodom 2) – tajomníci podľa dohovoru v rámci sektorovej rady „znovu-otvorili“
schválený NŠZ a do novej položky „Znalecké činnosti“ boli autormi zadefinované nové OV a OZ, ktoré
vyplývajú z tejto aktivity. Nasledujúcim krokom je potrebné opätovné schválenie NŠZ nakoľko prišlo
k zmene rozsahu požiadaviek na konkrétne zamestnanie. Tieto aktivity budú riešené priebežne podľa
nastavenia harmonogramu prác jednotlivými tajomníkmi sektorových rád. Bližšie informácie o tejto
aktivite sú uvádzané v Informáciách tajomníkov za vybrané sektorové rady.
V súvislosti s bodom 3) – prostredníctvom tajomníkov sektorových rád bola autorom zaslaná
metodická inštrukcia o možnosti vypĺňania informácií o požadovaných OV a OZ v kontexte výkonu
znaleckých činností v rámci zamestnania. Táto aktivita sa týkala aj NŠZ, ktoré boli tesne pred
schválením sektorovými radami a bolo v rámci nich možné realizovať aj znalecké činnosti.
V predchádzajúcom období, v čase programovania funkcionality do produkcie na web, boli autori
inštruovaní, aby oddelili vybrané OV a OZ používaním ustálených spojení, resp. ich identifikáciou
v špecifikácii uviedli, že sa jedná o výkon znaleckých činností a tak v období, keď bola už funkcionalita
prístupná, mohli autori, resp. tajomníci presunúť vybrané požiadavky na OV a OZ do novej oblasti
a zaktualizovať NŠZ. Návrhy na formulácie boli doplnené do Manuálu. Správne uvedenie požiadaviek
do časti „Znalecké činnosti“ následne umožnilo schválenie NŠZ v správnom znení. Presuny vo
vybraných záložkách riešilo iba zopár sektorových rád – bližšie informácie sú uvedené v jednotlivých
Informáciách tajomníkov.

v súvislosti s realizovanou analýzou v rámci príloh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
89 z analýzy vyplynulo, že pravdepodobne je v rámci 318 NŠZ z 324 NŠZ je možné vykonávať aj znaleckú činnosť
90 ak nemajú za sektorovú radu identifikovaný žiaden NŠZ z garantovaných NŠZ
88
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3.3.2 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa
remeselných živností
V sledovanom období priebežne pokračovala spolupráca expertov zo Sektorovej rady pre remeslá
a osobné služby 91 na pripomienkovaní vytvorených/zrevidovaných NŠZ v rôznych sektoroch, ktoré je
90F

možné vykonávať aj ako remeselnú živnosť. V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam zapojených
expertov.
Tabuľka č. 28 Zoznam expertov zapojených do pracovných skupín v súvislosti s výkonom
remeselných živností pre NŠZ
Zapojený
P.č. Sektorová rada
Názov NŠZ
T/R Obdobie
Pripomienky
expert
Sektorová rada pre
február
František
1
automobilový
Autoelektrikár R
Bez pripomienok
2021
Gajdács
priemysel a strojárstvo
Sektorová rada pre Autotronik Autor
s expertom
marec
František
2
automobilový
diagnostický
R
komunikoval
2021
Gajdács
priemysel a strojárstvo špecialista
individuálne
Pripomienky zadané
Sektorová rada pre
Strojný
apríl
Zdenka
do IS SRI, autorka
3
automobilový
R
zámočník
2021
Ballayová akceptovala
a
priemysel a strojárstvo
zapracovala
NŠZ stále v riešení,
expertom otvorená
Sektorová rada pre
máj
Jozef
otázka
garancie
4
automobilový
Zvárač kovov
R
2021
Jasenák
zváračských
NŠZ,
priemysel a strojárstvo
bude
organizované
stretnutie
Sektorová rada pre Dláždič
R
marec
Ľubica
Pripomienky
autor
5
stavebníctvo, geodéziu
2021
Halamová akceptoval
a
a kartografiu
zapracoval
Sektorová rada pre Stolár,
R
máj
Aurel
lesné
hospodárstvo výrobca
2021
Bott
6
Bez pripomienok
a drevospracujúci
nábytku
priemysel
Legenda: T = Tvorba, R = Revízia
Zdroj: TREXIMA Bratislava

91

ako členov pracovných skupín
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3.3.3 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa viazaných
živností
V rámci Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby sa v súčasnom období finalizuje zoznam
expertov, ktorí budú priradení ako členovia pracovných skupín ku NŠZ identifikovaným ako viazané
živnosti. V predchádzajúcom období bolo takýchto NŠZ v rámci všetkých sektorových rád
identifikovaných 63 92.
91F

V sledovanom období sa sektorové rady – autori v rámci tvorby/revízie NŠZ nezaoberali predmetnými
NŠZ.

3.3.4 Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ
V sledovanom období došlo k zmene počtu garantovaných NŠZ v niektorých sektorových radách
a v tejto súvislosti bol zaktualizovaný harmonogram. Jeho upravené znenie 93 je uvedené
92F

v nasledujúcej tabuľke.

52 ako konkrétne viazané živnosti a 11 takých NŠZ, ktoré môžu byť, za určitého predpokladu, vykonávané aj
vo forme viazanej živnosti
93 stav k 1. 6. 2021
92
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Tabuľka č. 29 Aktualizovaný harmonogram tvorby a revízie NŠZ podľa jednotlivých mesiacov a sektorových rád spolu

Mesiac
máj 2020
jún 2020
júl 2020
august 2020
september 2020
október 2020
november 2020
december 2020
január 2021
február 2021
marec 2021
apríl 2021
máj 2021
jún 2021
júl 2021
august 2021
september 2021
október 2021
november 2021
december 2021
január 2022
február 2022
marec 2022
apríl 2022
máj 2022
Spolu

p. č. Sektorovej rady
1
0
1
2
3
4
3
4
1
4
3
4
2
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
2
3
3
75

2
0
0
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
51

3
0
1
2
2
3
1
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
1
2
1
53

4
0
1
2
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
1
2
2
2
54

5
0
1
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
68

6
0
0
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
32

7
0
1
1
3
2
2
2
3
2
3
2
3
2
1
2
1
2
1
2
3
2
1
2
1
1
45

8
0
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
50

9
0
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
2
4
4
4
2
4
2
2
2
2
3
2
2
2
63

10
0
0
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
4
2
4
3
4
3
4
3
2
2
2
2
60

11
0
1
1
1
1
1
0
2
1
3
2
2
3
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
36
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12
0
0
4
3
4
2
4
3
4
2
3
2
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
3
78

13
0
0
2
3
2
4
4
4
1
3
3
3
2
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
56

14
0
1
1
1
2
1
3
4
4
4
3
3
3
4
3
4
3
1
4
3
3
4
3
3
4
69

15
0
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
3
85

16
0
0
4
4
4
4
4
3
5
4
4
5
5
6
5
6
5
6
5
5
6
4
4
5
3
106

17
0
2
2
3
1
2
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
2
1
2
1
2
1
2
55

18 19
0
0
2
0
3
5
4
4
3
5
4
4
4
8
4
5
4
7
5
7
3
7
4
7
4
8
4
7
4
7
4
7
4
7
4
8
4
8
3
8
3
8
3
7
4
8
3
7
4
7
88 156

20
0
1
2
1
1
1
3
5
4
5
4
5
4
3
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
78

21 22
0
0
1
3
7
4
5
3
7
5
6
4
7
4
7
5
8
5
7
6
8
5
7
5
4
5
7
5
8
4
9
5
5
5
9
5
7
5
6
4
5
6
7
4
6
4
7
4
6
2
156 107

23
0
1
6
5
6
7
10
9
11
10
11
11
10
12
11
11
12
13
11
12
12
12
11
11
12
237

24
0
1
3
3
2
4
3
3
4
3
2
4
3
4
4
3
4
5
3
5
4
4
5
4
4
84

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a
farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre
energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové
služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová
rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

3.3.5 Plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ
Do nasledujúcej tabuľky pribudlo vyhodnotenie plnenia harmonogramu 94 tvorby/revízie
93F

garantovaných NŠZ za mesiace február – apríl 2021.
Tabuľka č. 30 Plnenie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci
s členmi pracovných skupín v mesiacoch jún 2020 – január 2021
Mesiac
Harmonogram
Harmonogram
dodržaný/Počet NŠZ
nedodržaný/Počet NŠZ
Jún 2020
8
13
Júl 2020
28
34
August 2020
24
39
September 2020
32
36
Október 2020
28
44
November 2020
25
64
December 2020
24
59
Január 2021
28
59
Február 2021
26
65
Marec 2021
27
66
Apríl 2021
27
61
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1.6. 2021

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že v sledovaných mesiacoch bola načas schválená približne iba
jedna tretina zo všetkých garantovaných NŠZ určených v tom čase na tvorbu/revíziu. Väčšinou bývajú
štandardy schvaľované až nasledujúci mesiac po mesiaci, v ktorom mali byť vytvárané/revidované,
resp. vo viacerých prípadoch si ich sektorové rady schvaľujú na rokovaniach.

3.4 Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie marec až máj
2021
V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené výsledky analýzy zmien v garantovaných NŠZ za obdobie
marec – máj 2021.
94

splnenie termínu 30-tich pracovných dní od začiatku prác na konkrétnom NŠZ
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3.4.1 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ v období marec - máj 2021
V sledovanom období boli zaznamenané zmeny v stavoch garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové
rady nasledovne (viď nasledujúca tabuľka).
Tabuľka č. 31 Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorových rád v mesiacoch marec – máj 2021
Spolu za
Mesiac/počty NŠZ
P. č. sektorovej rady / Stavy za
sledované
jednotlivé sektorové rady
3/2021
4/2021
5/2021
obdobie
1
33
31
23
87
Rozpracované
2
3
1
6
Pripomienkovanie PS
2
2
1
5
Zapracovanie pripomienok PS
2
1
2
5
Pripomienkovanie
2
4
6
Zapracovanie pripomienok
5
4
9
Dokončené
5
4
9
Schvaľovanie SR
5
4
9
Schválené SR
5
4
9
Schvaľovanie alianciou
5
4
9
Neplatné
1
1
6
8
Zverejnené
1
2
9
12
2
23
33
26
82
Rozpracované
3
2
3
8
Pripomienkovanie PS
1
3
2
6
Zapracovanie pripomienok PS
1
3
2
6
Pripomienkovanie
1
3
2
6
Zapracovanie pripomienok
2
4
2
8
Dokončené
3
4
2
9
Schvaľovanie SR
2
3
2
7
Schválené SR
2
3
2
7
Schvaľovanie alianciou
2
3
2
7
Neplatné
3
2
3
8
Zverejnené
3
3
4
10
3
28
3
31
Rozpracované
5
3
8
Zapracovanie pripomienok
2
2
Dokončené
2
2
Schvaľovanie SR
2
2
Schválené SR
5
5
Schvaľovanie alianciou
5
5
Neplatné
3
3
Zverejnené
4
4
4
29
20
58
107
Rozpracované
5
1
3
9
Pripomienkovanie PS
7
2
4
13
426

P. č. sektorovej rady / Stavy za
jednotlivé
sektorové
rady PS
Zapracovanie
pripomienok
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
5
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
Vyradené
6
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
7
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
8
Rozpracované
Pripomienkovanie PS

Mesiac/počty NŠZ
2
7
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
3
1
32
11
3
1
4
2
2
2
3
1
4
1
4
4
4
1
4
2
1
21
19
3
1
1
1
1
2
2
1
2
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
3
10
7
4
2
1
1
2
2
1
1
30
2
2
427

1

1
1
18
2
2

Spolu za
1 sledované 10
7 obdobie
10
8
11
8
11
8
11
8
11
8
11
1
4
2
6
44
87
6
10
3
9
5
9
6
10
6
11
6
10
6
10
3
8
3
9
1
16
56
1
4
2
2
1
5
2
5
1
6
1
6
2
6
2
6
3
6
3
8
9
26
2
6
1
1
2
2
3
2
4
2
2
2
2
4
28
76
2
6
2
6

P. č. sektorovej rady / Stavy za
jednotlivé
sektorové
rady PS
Zapracovanie
pripomienok
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
9
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
10
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
11
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
12
Rozpracované
Pripomienkovanie PS

Mesiac/počty NŠZ
2
2
3
2
4
2
4
2
3
2
3
2
3
2
2
2
26
20
1
3
5
5
5
3
6
1
7
3
3
2
2
11
29
3
3
2
2
2
3
6
3
2
2
2
2
4
4
10
13
4
1
1
3
3
3
3
2
1
2
27
5
3
428

26
4

Spolu za
2 sledované 6
2 obdobie
7
2
8
2
8
2
7
2
7
2
7
5
7
5
7
13
59
3
7
5
5
5
9
8
3
3
5
7
5
7
19
59
6
4
5
6
3
6
3
5
3
5
5
7
5
7
4
4
15
38
2
7
1
5
2
5
3
3
3
3
3
5
1
2
3
5
27
80
1
10
1
4

P. č. sektorovej rady / Stavy za
jednotlivé
sektorové
rady PS
Zapracovanie
pripomienok
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
13
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
14
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
15
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
16
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS

Mesiac/počty NŠZ
3
2
3
2
2
4
2
4
2
4
2
5
2
1
3
24
17
3
1
2
3
3
7
1
7
1
3
1
3
2
1
3
53
19
7
6
3
4
5
1
4
2
10
3
9
4
4
1
7
2
51
27
6
2
5
3
5
3
3
3
6
2
7
1
5
2
2
3
2
3
4
2
6
3
66
35
8
14
1
1
429

Spolu za
sledované
obdobie
3
3
3
3
5
4
4
9

1
4
4
19
9

3
7
50
4
3
2
3
4
5
5
7
7
4
6
41
5
1

5
5
5
9
9
9
10
6
8
50
3
3
6
8
7
4
5
6
8
91
22
3
4
6
6
13
13
8
16
128
12
11
10
9
12
13
12
12
12
10
15
142
27
2
1

P. č. sektorovej rady / Stavy za
jednotlivé
sektorové rady
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
17
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
Vyradené
18
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
19
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
20
Rozpracované

Mesiac/počty NŠZ
6
1
7
3
6
4
5
4
8
4
9
4
7
8
1
12
19
4
4
2
3
6
1
5
1
1
1
1
1
1
19
6
4
2
3

16
6
2
2
5
1

1
3

45
19
1
5
5
5
5
5

60
6
9
9
9
9
9
9

43
4

37
3
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Spolu za
7 sledované 14
4 obdobie
14
2
12
2
11
2
14
2
15
7
14
9
18
24
55
4
12
5
1
7
1
7
5
6
4
5
4
5
1
2
1
1
1
1
2
2
2
63
98
8
20
1
7
4
8
4
12
6
7
7
7
7
7
7
8
7
10
6
6
6
6
42
147
11
36
8
18
14
14
14
14
14
9
9
14
14
87
167
7
14

P. č. sektorovej rady / Stavy za
jednotlivé
sektorové PS
rady
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
21
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
22
Rozpracované
Pripomienkovanie PS
Zapracovanie pripomienok PS
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
23
Rozpracované
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Neplatné
Zverejnené
24
Rozpracované
Pripomienkovanie PS

Mesiac/počty NŠZ
6
2
4
3
3
4
7
7
5
9
4
3
2
3
2
3
2
4
50
4
3
4
6
13
7
7
7
7

68
1

6
11
11
11
10
10
4
4
69
11
10
10
7
7
7
7
3
7
62
6
1
431

73
11
1
1
11
9
8
8
7
7
5
5
80
21
20
7
8
8
8
8

1
1

Spolu za
14 sledované 22
12 obdobie
19
7
14
12
26
11
25
7
14
5
10
5
10
2
4
5
9
105
159
7
14
6
12
3
16
9
16
9
16
9
16
9
16
25
25
28
28
105
246
9
21
1
1
9
26
12
32
8
27
8
27
13
30
13
30
14
23
19
28
53
202
1
33
30
12
29
10
25
10
25
10
25
10
25
3
7
3
66
3
10
1

P. č. sektorovej rady / Stavy za
jednotlivé
sektorové rady
Pripomienkovanie
Zapracovanie pripomienok
Dokončené
Schvaľovanie SR
Schválené SR
Schvaľovanie alianciou
Celkový súčet

Mesiac/počty NŠZ
2
7
11
11
12
12
842
621

Spolu za
sledované
obdobie

879

2
7
11
11
12
12
2342

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a
farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 10 - Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre
energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové
služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová
rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Porovnanie stavov garantovaných NŠZ je uvedené v nasledujúcej tabuľke (vrátane porovnania za
predchádzajúce sledované obdobia).
Tabuľka č. 32 Porovnanie stavov garantovaných NŠZ
Počet
Počet
garantovaných garantovaných
Stav NŠZ
NŠZ
(stav NŠZ
(stav
k 30.9.2020)
k 31.12.2020)
Rozpracované
62
160
Pripomienkovanie PS
4
6
Zapracovanie pripomienok PS 4
10
Pripomienkovanie
20
26
Zapracovanie pripomienok
26
13
Dokončené
3
6
Schvaľovanie SR
23
17
Schválené SR
48
22
Schvaľovanie alianciou
43
62
Neplatné
1
161
Zverejnené
181
Celkový súčet
234
664

Počet
garantovaných
NŠZ
(stav
k 1.3.2021)
254
58
26
131
79
20
41
38
132
86
108
973

Počet
garantovaných
NŠZ
(stav
k 1.6.2021)
207
46
39
110
118
130
113
117
126
103
125
1234

Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Vyradené“ „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

V tomto období bol zaevidovaný najväčší počet NŠZ v stave „Rozpracované“ a „Dokončené“. Vysoký
počet NŠZ je i v stave „Schvaľovanie alianciou“ a „Zverejnené“.
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3.4.2 Vyhodnotenie počtu autorov za jednotlivé sektorové rady
V sledovanom období (marec – máj 2021) bol najväčší počet autorov zaznamenaný v nasledujúcich
troch sektorových radách:
1.

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel,

2.

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a

3.

Sektorová rada dopravu, logistiku, poštové služby.

Z nižšie uvedenej tabuľky je vidno, že celkový počet autorov sa opäť zvyšuje. V sledovanom období
boli realizované viaceré výmeny autorov - pribudli noví, resp. došlo k výmene pôvodných autorov ako
členov sektorovej rady za iných členov sektorovej rady, aby sa rozpracované NŠZ stihli sfinalizovať.
Tabuľka č. 33 Počet autorov v sektorových radách podľa priradenia k NŠZ
P. č.
Počet autorov za
Počet autorov za
Počet autorov za
sektorovej obdobie jún –
obdobie október – obdobie január –
rady
september 2020
december 2020
február 2021
1
21
23
25
2
28
15
11
3
28
14
12
4
39
14
13
5
44
23
22
6
11
10
10
7
23
17
13
8
93
20
14
9
23
20
24
10
14
13
14
11
29
11
11
12
53
20
24
13
16
21
22
14
48
21
31
15
24
16
27
16
98
39
31
17
40
11
22
18
21
16
15
19
55
38
46
20
17
19
25
21
101
59
46
22
18
29
34
23
43
58
46
24
34
19
18
Celkový
921
546
556
súčet
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Počet autorov za
obdobie marec –
máj 2021
22
15
19
25
28
12
18
13
21
15
20
18
20
41
28
56
37
36
67
41
55
58
55
26
746

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a
farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre
energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové
služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová
rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

V ďalšej tabuľke sú uvedené fyzické počty autorov v rámci každej zo sektorových rád. I tento počet sa
v sledovanom období oproti predchádzajúcim zvýšil, pričom najvyšší počet autorov bol
v nasledujúcich sektorových radách:
a.

Sektorová rada pre verejné služby a správu 95,

b.

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel a

c.

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby.

94F

Iba 9 sektorových rád ma menší počet fyzických autorov ako 10.
Tabuľka č. 34 Počet autorov (fyzicky) v sektorových radách
Fyzický
počet Fyzický
počet Fyzický
počet
P. č.
autorov za obdobie autorov za obdobie autorov za obdobie
sektorovej
jún – september október
– január – február
rady
2020
december 2020
2021
1
8
9
11
2
6
8
7
3
6
7
9
4
4
7
8
5
7
13
13
6
4
8
7
7
6
8
5
8
4
7
6
9
5
7
10
10
6
7
7
11
6
7
7
12
7
9
8
13
6
9
10
14
7
10
7
15
3
8
13
16
8
12
9
95

opäť si prvenstvo udržala i z predchádzajúceho obdobia
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Fyzický
počet
autorov za obdobie
marec – máj 2021
12
7
12
8
12
8
11
7
8
8
7
7
8
11
14
15

P. č.
sektorovej
rady
17
18
19
20
21
22
23
24
Celkový
súčet

Fyzický
počet
autorov za obdobie
jún – september
2020
6
4
8
3
21
8
9
5

Fyzický
počet
autorov za obdobie
október
–
december 2020
3
8
13
10
27
15
15
9

Fyzický
počet
autorov za obdobie
január – február
2021
9
7
17
12
24
13
15
7

157

236

240

Fyzický
počet
autorov za obdobie
marec – máj 2021
11
10
18
15
21
16
17
11
274

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a
farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre
energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a
kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové
služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová
rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

V rámci medzisektorovej spolupráce mierne klesol počet autorov oproti minulému obdobiu, ktorí
boli zapojení medzisektorovo a zároveň klesol aj počet sektorových rád, do ktorých boli títo experti
zapojení. Lepšou organizáciou prác a zapojením autorov docielili tajomníci mierne zlepšenie
v dodržiavaní harmonogramu tvorby/revízie NŠZ.
Tabuľka č. 35 Medzisektoroví autori NŠZ za vybrané sektorové rady
P. č. sektorovej rady
Priezvisko a meno experta
8
9 11
13
14
15
18 20
Gilian František
1
1
Gromoš Ľubomír
1
1
Mravec Martin
1
Krátka Zuzana
1
Tantošová Adriana
1
Dula Radúz
1
1
Jakabíková Zuzana
1
Celkový súčet
1
1
1
1
1
2
2
1

21
1

22 23
1
1
1
1

1

1
4

1

Spolu
3
3
2
2
2
2
2
16

Legenda: 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 18 - Sektorová rada pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby
a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021
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3.4.3 Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady
Autori v sledovanom období častokrát využívali vytvorené pracovné skupiny zložené z expertov, ktorí
im

pomáhali

dopĺňať

aktuálne

požiadavky

v jednotlivých

tvorených/revidovaných

NŠZ.

V nasledujúcich tabuľkách je vyhodnotený počet expertov zapojených do tejto aktivity, pričom sa
sledoval:
1.

počet NŠZ, na ktorých experti participovali a

2.

fyzický počet expertov v každej zo sektorových rád.

V tabuľkách sú uvádzané na porovnanie aj predchádzajúce obdobia (od júna 2020). Tak ako aj
v predchádzajúcom období, aj v súčasnom sledovanom období je viditeľné, že narastá počet expertov
zapojených do viacerých pracovných skupín (riešia viaceré NŠZ). Rovnako tak narastá aj fyzický počet
týchto expertov.

436

Tabuľka č. 36 Počet expertov v pracovných skupinách
Obdobie jún – september 2020
Obdobie október - december 2020
P. č.
Počet expertov Počet expertov Počet expertov
Počet expertov
sektorovej
v pracovných
(fyzicky)
v pracovných
(fyzicky)
rady
skupinách podľa
v pracovných skupinách podľa
v pracovných
priradenia k NŠZ
skupinách
priradenia k NŠZ
skupinách
1
8
7
20
11

Obdobie január - február 2021
Počet expertov
Počet expertov
v pracovných
(fyzicky)
skupinách podľa
v pracovných
priradenia k NŠZ
skupinách
22
11

Obdobie marec - máj 2021
Počet expertov
Počet expertov
v pracovných
(fyzicky)
skupinách podľa
v pracovných
priradenia k NŠZ
skupinách
18
8

2

2

1

3

1

2

1

2

1

3

2

2

4

4

4

3

3

2

4

5

2

9

4

9

7

7

5

5

2

2

2

2

1

1

-

-

6

-

-

-

-

-

-

3

1

7

1

1

1

1

-

-

2

2

8

6

2

14

7

17

7

20

8

9

-

-

8

4

22

6

22

9

10

-

-

-

-

6

6

13

9

11

-

-

1

1

2

2

1

1

12

-

-

-

-

1

1

3

1

13

1

1

3

2

3

2

3

2

14

5

4

7

6

4

4

4

4

15

6

3

12

6

23

10

11

9

16

6

3

6

4

3

1

3

1

17

13

6

16

7

14

8

16

8

18

10

3

10

2

1

1

10

2

19

17

10

26

12

13

6

25

11

20

3

4

16

10

14

9

47

16

21

-

-

1

1

1

1

-

-

22

-

-

-

-

2

2

2

2

24
Celkový
súčet

3

2

6

24

7

5

5

5

90

53

165

90

171

94

220

106

437

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová
rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová
rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Nasledujúca tabuľka uvádza „medzisektorových“ expertov zúčastňujúcich sa na pripomienkovaní NŠZ ako členov pracovných skupín.
Tabuľka č. 37 Medzisektoroví experti v pracovných skupinách
P. č. sektorovej rady
Priezvisko a meno experta
4
8
9
10
14
19
Žatkovičová Viera
1
1
Dermek Marek
1
Kostolná Mária
1
Podstrelenec Ján
1
Janků Peter
1
1
Celkový súčet
1
1
2
1
1
1

22

24
1
1

1
1

2

Spolu
2
2
2
2
2
10

Legenda: 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 22 - Sektorová rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021
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3.4.4 Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ
V rámci pripomienkových konaní 96 či metodických usmernení 97 boli v systéme IS NSP/SRI v
95F

96F

sledovanom období evidované stovky pripomienok. Tieto boli autormi buď akceptované
a zapracované do NŠZ alebo zamietnuté. V tomto prípade ich do NŠZ nezapracovali. Počet
pripomienok bol najvyšší za mesiac máj 2021 – 826 pripomienok bolo evidovaných v IS NSP/SRI.
Najaktívnejšími tvorcami pripomienok boli za mesiace marec – máj 2021 experti pripomienkujúci
NŠZ v rámci Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment – spolu 220 pripomienok.
V niektorých prípadoch sa na pripomienkovanie využívala aj samostatná mailová a telefonická
komunikácia medzi jednotlivými expertami, pri ktorej sa postupovalo obdobne, ako pri riešení
pripomienok zadaných v IS NSP/SRI.

96
97

od členov pracovných skupín, členov sektorových rád, členov ETFP a členov Aliancie
od tajomníkov a metodikov Realizačného tímu SRI

439

Tabuľka č. 38 Počet pripomienok k NŠZ v mesiacoch jún 2020 – máj 2021
Mesiac
P. č. sektorovej
rady
6/2020 7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020

12/2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Celkový súčet

2
17
8
2
47
12
2
6
2
22
11
14
15
86
33
53
1
38
11
42
51
16
491

1
21
7
13
10
7
26
8
14
13
120

4
2
3
36
22
5
4
10
34
15
34
20
73
25
3
11
18
42
3
21
47
432

5
2
6
27
5
21
5
3
8
10
19
6
32
10
37
8
1
68
14
24
14
38
84
447

5
6
4
33
31
35
4
3
25
54
19
50
23
41
2
43
7
50
18
34
7
494

38
6
4
53
42
20
34
8
2
23
45
1
13
35
34
35
12
9
19
50
483

2
7
14
39
28
39
31
17
34
24
15
21
19
27
47
23
68
29
19
32
9
544

1/2021
14
2
2
39
15
7
44
2
5
16
11
13
30
95
91
64
2
30
45
30
16
21
9
603

2/2021
41
6
32
37
26
26
41
7
10
19
3
44
53
69
61
17
13
17
20
50
16
122
33
44
807

3/2021
20
6
8
16
52
34
33
14
8
2
6
15
20
39
48
68
3
36
64
42
69
47
47
697

4/2021
49
10
14
35
45
14
3
23
22
19
7
6
37
27
9
82
32
84
100
618

5/2021
12
5
96
81
7
30
14
1
11
13
11
68
97
32
58
32
90
32
67
63
826

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 -
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Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová
rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová
rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Najviac pripomienok bolo zaznamenaných v rámci „Odborných vedomostí“ (viď nasledujúca tabuľka). Tak ako aj v predchádzajúcom období, druhé miesto
patrilo oblasti „NŠZ“, kde sa nachádzajú základné informácie, alternatívne názvy a profil práce. Najmenej pripomienok bolo opäť za oblasť „Klasifikácie“.
Tabuľka č. 39 Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ v mesiacoch jún 2020 – máj 2021
Mesiac
Názov oblasti NŠZ
6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021
Odborné vedomosti
24
124
97
150
154
159
180
171
276
257
237
293
NŠZ
32
95
118
98
88
130
106
155
182
160
125
159
Odborné zručnosti
21
63
50
73
85
96
87
79
126
101
87
130
Špecifické kľúčové kompetencie
10
55
57
65
67
52
41
65
93
52
65
74
Regulácie
17
53
58
44
27
53
34
59
55
60
42
68
Certifikáty
10
22
27
20
28
29
15
29
41
36
29
39
Prax
5
13
31
29
27
19
15
34
25
24
23
54
Klasifikácie
1
7
9
15
7
6
13
11
9
7
10
9
Celkový súčet
120
432
447
494
483
544
491
603
807
697
618
826
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

V tomto období výraznejšie narástol počet akceptovaných pripomienok, ktoré sa zdali autorom relevantné a zapracovali ich do svojich NŠZ. Aktívne sa do
tohto procesu zapájajú aj členovia Aliancie, ktorí pripomienkujú schvaľované NŠZ. Na porovnanie sú v tabuľke uvedené údaje aj za predchádzajúce obdobia.
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Tabuľka č. 40 Počet pripomienok k NŠZ podľa stavov ich zapracovania v mesiacoch jún 2020 – máj 2021
Stav pripomienky
6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021
98
Rozpracovaný
5
192
4
81
31
190
Akceptovaný
80
302
340
240
334
422
320
452
508
Zamietnutý
40
130
102
62
145
122
90
120
109
Celkový súčet
120
432
447
494
483
544
491
603
807
97F

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

98

stav pripomienky „rozpracovaný“ znamená, že sa k nej autor ešte nevyjadril
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3/2021
17
549
131
697

4/2021
32
467
119
618

5/2021
181
555
90
826

3.4.5 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databáz v rámci tvorby/revízie
garantovaných NŠZ
3.4.5.1 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných vedomostí v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
V sledovanom období prebiehali v databázach odborných vedomostí zmeny aj v súvislosti so
schvaľovaním a dopĺňaním nových návrhov, resp. pri premenovávaní pôvodných názvov.
Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že niektorí autori, resp. členovia pracovných skupín/sektorových
rád výrazne dopĺňali návrhy odborných vedomostí k NŠZ, iní v rámci mesiacov nenavrhli žiadnu novú
položku a vyberali iba z dostupných databáz. Najaktívnejšou v tomto období bola opäť jednoznačne
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby – spolu išlo o 112 návrhov. Najmenej návrhov (5)
bolo v sledovanom období zadaných autormi v rámci nasledujúcich sektorových rád:
1.

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu,

2.

Sektorová rada pre potravinárstvo,

3.

Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu a

4.

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Dáta z posledného sledovaného mesiaca (máj 2021) ukazujú, že v tomto mesiaci bola aktivita nižšia
ako v predchádzajúcich mesiacoch. Dôvodom môže byť aj to, že mnohí autori sú zapojení do
aktualizácie stratégie rozvoja ľudských zdrojov, sú nápomocní tajomníkom pri identifikácií inovácií
v rámci sektora a aktívnejšie začínajú pracovať s databázou inovácií, ktorá už obsahuje rozsiahle
informácie.
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Tabuľka č. 41 Návrhy nových odborných vedomostí, resp. aj zmien v názvoch odborných vedomostí k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – máj 2021
P. č.
Mesiac
sektorovej
7/2020
8/2020
9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021
rady
1
12
2
20
6
3
10
7
8
1
2
2
18
6
19
9
9
1
3
1
3
11
26
4
8
12
15
13
2
3
4
11
15
16
5
13
2
3
9
44
20
26
5
1
2
14
4
4
4
10
2
3
4
5
6
6
2
2
3
7
2
7
4
4
20
7
6
12
6
2
15
5
8
4
5
8
2
9
1
1
1
3
2
9
2
1
2
3
8
5
28
14
14
18
3
10
2
1
3
2
4
4
5
4
11
1
2
5
3
6
1
12
6
6
3
12
6
4
12
4
5
11
5
5
3
1
1
13
1
11
4
11
8
23
8
49
22
14
1
1
4
1
5
25
8
5
4
13
15
1
8
20
4
8
3
6
15
9
8
16
2
7
16
3
10
3
9
8
13
17
11
17
8
3
4
2
9
2
18
7
6
4
3
3
2
6
6
7
8
19
15
37
6
20
8
12
2
10
5
16
20
15
3
2
15
17
3
23
1
12
22
18
21
6
7
11
9
9
10
9
13
4
3
9
22
2
3
14
2
4
3
12
11
2
23
26
10
35
43
36
60
14
48
35
53
24
24
51
12
5
20
52
19
8
1
4
Celkový súčet
161
150
180
248
224
207
213
246
220
235
154
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Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová
rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová
rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Opäť niekoľko násobne prevládali návrhy nových položiek pri odborných vedomostiach. Návrhy na úpravy zmenu formulácie sa objavujú už len sporadicky.
Tabuľka č. 42 Zmeny v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – máj 2021
Druh zmeny v
Mesiac
databáze
odborných
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021
vedomostí
Nová položka
136
131
161
214
211
181
182
221
Zmena názvu
25
19
19
34
13
26
31
25
Spolu návrhov
161
150
180
248
224
207
213
246

3/2021 4/2021 5/2021
205
15
220

220
15
235

137
17
154

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Čo sa týka schvaľovania návrhov, je možné konštatovať, že tajomníci stále usmerňujú autorov pri výbere z databázy, pretože autori častokrát zadajú návrh
novej odbornej vedomosti, ktorá sa už v databáze nachádza.
Tabuľka č. 43 Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – máj 2021
Mesiac
Informácia
pre
autora
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021
99
16
16
3
76
3
4
31
Zadaný
2
23
98F

99

návrh so statusom „zadaný“ vo vyhodnocovacom období ešte neprešiel posúdením
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Informácia
autora
Už existuje
Schválený
Zamietnutý
Celkový súčet

pre
26
84
51
161

18
87
43
150

14
114
29
180

54
136
58
248

Mesiac
47
132
29
224

25
119
47
207

38
131
41
213

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021
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33
98
39
246

45
146
26
220

43
155
33
235

35
77
11
154

3.4.5.2 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných zručností v rámci
tvorby/revízie garantovaných NŠZ
V sledovanom období sa posudzovali a schvaľovali aj návrhy nových položiek do databázy odborných
zručností, resp. návrhy na zmeny formulácií pôvodných položiek v databáze. Táto oblasť obsahovala
o 141 návrhov viac, ako pri odborných vedomostiach.
Z tabuľky vyplýva, že v sledovanom období bola najaktívnejšia Sektorová rada zdravotníctvo, sociálne
služby (132). Najmenej návrhov na nové odborné zručnosti (1) za sledované obdobie zadali autori
v rámci Sektorovej rady pre potravinárstvo. Spolu za sledované obdobie bolo zaregistrovaných
v systéme 750 návrhov.
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Tabuľka č. 44 Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností k
P.
č.
Mesiac
sektorovej
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020
12/2020
1/2021
2/2021
rady
1
2
2
14
3
3
10
8
2
2
30
6
38
16
9
3
12
35
3
6
6
15
11
4
14
19
13
13
10
2
3
9
5
1
2
10
6
4
12
6
6
3
3
7
0
2
7
1
15
10
18
8
14
8
2
5
9
3
8
1
3
1
9
2
4
4
2
2
6
31
28
10
5
2
4
5
3
3
11
4
6
3
4
2
3
12
2
8
7
9
6
14
9
2
13
18
13
6
10
32
33
56
14
2
3
4
2
4
19
6
15
3
2
13
4
8
2
22
16
3
2
22
5
11
10
13
10
17
10
2
2
1
1
18
10
2
9
6
10
8
3
5
19
25
33
13
27
11
24
5
10
20
18
17
8
5
30
28
21
4
3
5
2
13
14
17
20
22
1
3
11
1
10
23
22
17
46
47
35
63
31
48
24
39
5
13
16
41
19
9
Celkový
155
144
217
súčet
251
212
278
286
321
448

NŠZ v mesiacoch júl 2020 – máj 2021
3/2021

4/2021

8
1

5

49
5
7
1
1
32
14
4
3
39
3
10
21

4
5
5
14
2
18
2
10
7

5/2021
1
1
29
17
1
12
1
19
4
2

8
8
14
7
19
42

9
8
19
6
2
23
26
14
16
73

9
2
17
1
7

296

268

186

16
19
7
17
4

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová
rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová
rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Z nasledujúcej tabuľky je opäť vidno, že väčšina návrhov bola schválená. Zamietnutých je len niekoľko desiatok návrhov. Na porovnanie sú v tabuľke
uvedené údaje aj za predchádzajúce obdobia. A aj tu platí, že stále je relatívne dosť návrhov, ktoré tajomníci nahrádzajú položkami z databázy.
Tabuľka č. 45 Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností v mesiacoch júl 2020 – máj 2021
Mesiac
Informácia
7/2020
8/2020
9/2020
10/2020
11/2020
12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021
pre autora
31
1
5
15
1
77
1
1
Zadaný
6
5
8
37
27
20
28
27
38
37
Už existuje
110
100
158
165
156
209
215
190
242
204
Schválený
39
39
20
48
24
34
42
27
15
26
Zamietnutý
Celkový súčet 155
144
217
251
212
278
286
321
296
268
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021
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5/2021
24
24
125
13
186

3.4.5.3 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy certifikátov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ
V sledovanom období išlo spolu o 47 návrhov 100 v oblasti certifikátov, čo predstavuje o 10 viac, ako za minulé sledované obdobie. Najviac návrhov na
99F

doplnenie vložili do IS NSP/SRI autori v rámci Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby (12). Na porovnanie sú uvádzané aj údaje
z predchádzajúcich období.
Tabuľka č. 46 Návrhy nových certifikátov k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – máj 2021
Mesiac
P. č. sektorovej
rady
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020
11/2020 12/2020 1/2021
1
3
2
1
3
3
2
5
4
1
1
5
1
1
1
2
6
1
3
7
2
1
10
1
1
2
11
4
12
2
3
13
1
14
1
2
15
2
1
16
1
4
2
1
3
17
4
1
3
5
18
2
1

100

nový návrh/návrh na zmenu formulácie
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2/2021

3/2021

4/2021

5/2021

1

1
1

1

1
2

4
5
1
3

1
1

1
8
1

3

P. č. sektorovej
rady
19
20
21
22
23
24
Celkový súčet 1

Mesiac
1
1

5
1

17

2
1
14

1
2
20

4

2

12

16

2
1
1
1
20

1
1
3
2
1
19

4

1
11

3
1
4
2
20

4
1
1
1
1
16

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 10 Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre
informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a
šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá
a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Certifikáty a ich návrhy sú dopĺňané v rámci jednotlivých mesiacov len zriedkavo – najviac bolo spolu 20 návrhov. Celkovo je možné konštatovať, že
v sledovanom období bolo 23 návrhov schválených, 9 zamietnutých a u 5-tich boli autori navigovaní na výber z databázy, pretože navrhovaný certifikát sa už
v nej nachádzal. 10 návrhov je ešte vo fáze posudzovania metodikmi.
Tabuľka č. 47 Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov v mesiacoch júl 2020 – máj 2021
Mesiac
Informácia pre
autora
7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021
2/2021
Zadaný
1
7
1
1
4
2
2
Už existuje
1
1
4
3
3
3
Schválený
7
5
11
3
7
12
12
Zamietnutý
1
8
1
4
5
2
6
2
Celkový súčet 1
17
14
20
12
16
20
19
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

451

3/2021
3
6
2
11

4/2021
3
1
10
6
20

5/2021
7
1
7
1
16

3.4.5.4 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy právnych predpisov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ
V sledovanom období pribudli aj návrhy nových právnych predpisov v súvislosti s kvalifikačnými požiadavkami regulovanými zákonom pre vybrané
zamestnania. Najviac návrhov na doplnenie mali autori v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (8). Spolu išlo o 38 návrhov. Najviac
návrhov na doplnenie mali opäť autori v rámci Sektorovej rady zdravotníctvo, sociálne služby (8). Na porovnanie sú uvádzané aj údaje z predchádzajúcich
období.
Tabuľka č. 48 Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ v mesiacoch august 2020 – máj 2021
Mesiac
P. č. sektorovej rady
8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021
1
4
8
2
2
5
1
3
1
1
2
7
1
4
10
8
3
12
5
1
1
6
13
2
1
3
14
2
7
1
1
15
1
1
1
1
16
2
1
2
2
17
2
18
1
1
1
19
2
2
20
1
1
5
2
2
21
1
3
2
22
1
1
1
23
1
3
3
2
3
5
3
452

P. č. sektorovej rady
24
Celkový súčet

Mesiac
27

21

15

12

6

14

5

2
18

5
8

12

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu;
10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada
pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Z týchto návrhov bolo v sledovanom období schválených 6, zamietnutých 16 a dva boli nahradené právnymi predpismi z aktuálnej databázy. 14 návrhov sa
v súčasnom období ešte posudzuje (viď nasledujúca tabuľka).

Tabuľka č. 49 Hodnotenie návrhov v databáze právnych predpisov za sledované mesiace
Mesiac
Informácia
8/2020
9/2020
10/2020 11/2020 12/2020 1/2021
2/2021
pre autora
101
Prax Reg.
Prax Reg. Prax Reg. Prax Reg. Prax Reg. Prax Reg. Prax Reg.
Zadaný
2
1
9
1
2
1
3
Už existuje
2
2
2
4
4
1
Schválený
7
8
4
5
2
2
4
Zamietnutý
3
13
1
1
8
2
1
1
3
1
Celkový súčet 3
24
1
20 1
14 2
10 1
5
2
12 0
5
100F

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

101

Reg. = Regulácie
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3/2021
4/2021
Prax Reg. Prax Reg.
4
2
2
2
2
6
6
2
12 6
0
8

5/2021
Prax Reg.
6
2
2
2
10

2

3.4.6 Aktivity Aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ
V sledovanom období Aliancia priebežne pripomienkovala NŠZ predložené Realizačným tímom SRI na
schválenie. Pripomienky od nej riešili tajomníci v spolupráci s autormi NŠZ a po ich akceptácii boli
zapracovávané do NŠZ. Detailný zoznam NŠZ predložených na schválenie, vrátane pripomienok je
uvedený v Aktivite č. 1, v rámci kapitoly týkajúcej sa „Činnosti Aliancie sektorových rád“. Celkovo
bolo Aliancii predložených na schválenie 259 NŠZ.

3.5 Prenos inovácií do garantovaných NŠZ
Aj v tomto období autori značne využívali databázu inovácií, ktorá sa priebežne aktualizuje
a rozširuje v nadväznosti na skutočnosť ako pracovné skupiny 102 dopĺňajú nové informácie
101F

o inováciách ovplyvňujúcich smerovanie rôznych sektorov, resp. ako autori sami navrhujú nové
inovačné trendy a informácie o technologickom pokroku, ktoré je potrebné „pretaviť“ do
požiadaviek na odborné vedomosti a zručnosti kvalifikovanej pracovnej sily v sektore.
V nasledujúcej tabuľke je zobrazené vyhodnotenie o využití rôznych inovácií v databáze (154) pri
revidovaných/vytváraných NŠZ, a to v rámci charakteristiky, odborných vedomostí/zručností.
V najväčšej miere boli inováciami ovplyvnené zamestnania v Sektorovej rade pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové materiály. Naopak, najmenší počet bol zaznamenaný v troch
sektorových radách (1) - Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport, Sektorovej rade pre
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel a Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu. Inovácie boli
využívané v NŠZ s kvalifikačnými úrovňami SKKR 2 – 7, pričom najviac ich bolo použitých
v kvalifikačnej úrovni SKKR 4 (úplné stredné všeobecné/odborné vzdelanie) – 68.
Vzhľadom na rýchly vývoj a využívanie nových technológií vo viacerých sektoroch národného
hospodárstva, niektoré inovácie už neboli evidované cez perspektívu: „budúca“, ale v nadväznosti na
inovačný pokrok a požiadavky, ktoré z neho vyplývajú im bola priradená perspektíva „aktuálna“.
Tento trend je typický pre Sektorovú radu pre informačné technológie a telekomunikácie.
Samostatnú kategóriu, úzko súvisejúcu s inováciami a technologickým pokrokom, najmä v súvislosti
s novými požiadavkami na ľudské zdroje (vyplývajúcimi napr. aj zo sektorových stratégií rozvoja
ľudských zdrojov) tvorili aktivity sektorových rád súvisiace s návrhmi nových zamestnaní, ktoré napr.
102

v rámci aktualizácie stratégie rozvoja ľudských zdrojov
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ešte nemajú podporu v legislatíve. Jedným z príkladov je zamestnanie, schválené Sektorovou radou
pre zdravotníctvo, sociálne služby, s názvom: „Asistent lekára“, ktorého karta zamestnania sa začala
vytvárať v tomto období a predpokladá sa, že bude v nasledujúcom období sektorovou radou aj
schválená. V súčasnom období sa ešte dopĺňajú oblasti karty zamestnania a štandard sa finalizuje.
Týmto spôsobom pravdepodobne v nasledujúcom období pribudnú do Registra zamestnaní aj ďalšie
zamestnania, ktoré budú aktuálne v blízkej budúcnosti, a to nielen také, ktoré budú „ukotvené“
v legislatívnych predpisoch, ale aj také, ktoré sektorové rady identifikujú na základe aktualizovaných
stratégií rozvoja ľudských zdrojov ako „zamestnania budúcnosti“.
V sledovanom období neboli identifikované a doplnené „budúce“ OV v súvislosti s inováciami
v štyroch sektorových radách, a to:
1. Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože,
2. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo,
3. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie a
4. Sektorová rada pre verejné služby a správu.
U vyššie uvedených sektorových rád sa OV už označili perspektívou „aktuálna“ nakoľko je ich
potrebné vedieť už aj v súčasnom období.
Tabuľka č. 50 Počet odborných vedomostí s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR a
sektorových rád
Spolu za
Úroveň SKKR
P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
sektorovú
2 3 4 5 6
7
radu
1
3
2
5
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a
1
1
zariadení
Pracovník v akvakultúre
2
2
Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
2
2
2
6 4
10
Banský elektromechanik
2
2
Banský zámočník
4
4
Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
4
4
3
2
2
Výrobca trvanlivého pečiva
2
2
5
6
2
8
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
1
1
Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
2
2
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku
6
Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
7
Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a
farmaceutickej výrobe
8
Odlievač kovov
Práškový metalurg
Zlievarenský modelár
9
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
Technik prípravy a tavenia skloviny
11
Elektrotechnik automatizovanej výroby
Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
Špecialista elektrokonštruktér
Špecialista robotiky
Technológ káblovej výroby
12
Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
Revízny technik elektrických zariadení
Revízny technik zdvíhacích zariadení
Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
Špecialista energetik prípravy prevádzky
Technik údržby energetických a plynárenských zariadení
14
Izolatér
Murár
Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v
stavebníctve
Stavebný prípravár
Stavebný rozpočtár, kalkulant
Strechár
Špecialista informačného modelovania budov (BIM)
15
Pracovník turistického informačného centra - front
office
Regionálny sprievodca
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
16
Dispečer mestskej hromadnej dopravy
Pracovník pri priehradke na pošte
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Úroveň SKKR
4
1
1
1

Spolu za
1 sektorovú 5
radu
1
1
1

1

1

4
1
2
1
18
5
9
4
15
5
1
8
1

2

4
1
2
1
20
5
9
2
4
18
5
1
8
3
1
14
1
3
2
2
3
3
13
1
3
2

1

1

1

1

1

1

1

2

2
1

10
1
3
2
1

1

3

1
3

6
1
3

3
4

3

1
1

1
1
2
2
4

2
2
3

1

1

1

2
1
3

1

4
3
1

4

2
1
12
3
1

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
Vodič dodávkového vozidla
Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu
Vodič taxislužby
17
_Dátový analytik_1
Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných
technológií
18
Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a
služieb
Špecialista menovej a finančnej štatistiky
19
Bábkoherec
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
Komentátor
Koncertný majster
Vedecký pracovník v astronómii
Výskumník archívno-historický
Výskumník pamiatkového fondu
20
Športový administrátor
22
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
Hlavný účtovník_1
Konzultant pre personálny lízing
Prepisovačka
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a
výberu pracovníkov
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
Špecialista podnikový ekonóm
Špecialista reportingu
Špecialista reportingu v účtovníctve
Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej
štatistiky)
Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
23
Nutričný terapeut bez špecializácie
Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych služieb
Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
24
Kominár
Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
Celkový súčet

3
2

3
1

Spolu za
4 sektorovú 4
radu
2
1
1
1
7
1
4

1

2

3

Úroveň SKKR
2
1
1

1

1

1

1
2
2

2

1
8

1
2
1
1
2
3

1

2

1
1
2
1

9
1

1
1

2
2

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

2

2

1
3

1
5
2
1
2
3
2
1
154

1
2
3
2
1
6 23 68 10 10

1
12
2
1
2
1
1
2
3
1
1
12
1
1
1
1

37

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózopapierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo;
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9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada
pre energetiku, plyn, elektrinu; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a
telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny
priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

„Budúce“ OZ neboli ku NŠZ v sledovanom období identifikované a priradené v rámci nasledujúcich
4-och sektorových rád:
1. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu,
2. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo,
3. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport a
4. Sektorová rada pre verejné služby a správu.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty OZ v súvislosti s konkrétnymi sektorovými radami a NŠZ.
Najviac odborných zručností s perspektívou „budúca“ bolo priradených opäť 103 v rámci Sektorovej
102F

rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (26).
Tabuľka č. 51 Počet odborných zručností s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR a
sektorových rád
Spolu za
Úroveň SKKR
P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
sektorovú
2 3 4 5 6 7
radu
1
5
3
8
Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
3
3
Pracovník v akvakultúre
4
4
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a
1
1
zariadení
2
5 3
8
Banský elektromechanik
4
4
Banský zámočník
1
1
Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle
3
3
3
2
2
Výrobca trvanlivého pečiva
2
2
4
2
2
Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie
2
2
(pradiar)
5
7 2
9
Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku
5
5
Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva
1 2
3
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku
1
1
103

tak ako tomu bolo pri odborných vedomostiach
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
6
Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
8
Práškový metalurg
Zlievarenský modelár
9
Majster (supervízor) vo výrobe stavebných materiálov
Dispečer vo výrobe stavebných materiálov
Majster (supervízor) v sklárskej výrobe
Technik prípravy a tavenia skloviny
Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov
11
Elektrotechnik automatizovanej výroby
Špecialista robotiky
Technológ káblovej výroby
Špecialista elektrokonštruktér
Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
12
Špecialista energetik prípravy prevádzky
Revízny technik elektrických zariadení
Revízny technik zdvíhacích zariadení
Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení
Technik údržby energetických a plynárenských zariadení
Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie
13
Technik meteorológ
Meteorológ klimatológ
14
Stavebný prípravár
Strechár
Izolatér
Murár
Špecialista informačného modelovania budov (BIM)
Stavebný rozpočtár, kalkulant
15
Pracovník turistického informačného centra - front
office
Regionálny sprievodca
16
Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej
doprave
Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
Vodič nákladného motorového vozidla, kamiónu
Vodič dodávkového vozidla
Pracovník pri priehradke na pošte
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Úroveň SKKR
2
2
2
1
1
20
11
1
4
4

Spolu za
sektorovú
radu

1
1
2

2
2
2
1
1
26
11
1
4
4
6
20
4
4
1
10
1
14
5
2
2
2
2
1
3
1
2
11
3
3
1
2
1
1
2

1

1

1
1

2

1
8

1

1

1

1
3
2
1

15
4

1

6

6
4
4

1
10
1
8 1

5
5

2
2
2
2
1
1
1
6

1

1

1

1

5
3

3
1
2

3

1
2

2

2
1

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ
17
_Dátový analytik_1
18
Špecialista menovej a finančnej štatistiky
19
Koncertný majster
Vedecký pracovník v astronómii
Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
Umelecký grafik
Bábkoherec
Správca depozitára
Komentátor
22
Špecialista podnikový ekonóm
Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej
štatistiky)
Špecialista reportingu
Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii
Konzultant pre personálny lízing
Supervízor operátorov dát
Špecialista reportingu v účtovníctve
Špecialista v oblasti vnútornej kontroly
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a
výberu pracovníkov
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní
Hlavný účtovník_1
23
Nutričný terapeut bez špecializácie
Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych služieb
Verejný zdravotník špecialista v hygiene výživy
24
Pracovník obsluhy čistiaceho stroja
Kominár
Celkový súčet

Úroveň SKKR
1
1

2

5
1

Spolu za
1 sektorovú
1 radu
1
1
2

1
13
1

2
2
1
1
9
1
1
2
2
1
1
1
15
1

2

2

1

1
2
2

1
1
1
1
2
2

1

1

2
1
4

2
1
7
3
2
2
3
1
2
154

1
1

2
1
1

1
2

1
1

3
3

2
2
2 1
1
1 1
5 25 65 4 14 41

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 11 - Sektorová rada pre
elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová
rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 22 - Sektorová rada pre
administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby.

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Oproti minulému sledovanému obdobiu sa počet takto identifikovaných OZ mierne znížil zo 162 na
154. Najviac OZ bolo (za všetky sektorové rady) identifikovaných v rámci kvalifikačnej úrovne SKKR 4
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– úplné stredné všeobecné odborné vzdelanie (65) – čo je podobný počet ako pri „budúcich“
odborných vedomostiach a najmenej (4) ich bolo identifikovaných v rámci SKKR 5 – vyššie odborné
vzdelanie. Podrobnejšie informácie o budúcich OV a OZ sa uvádzajú v jednotlivých Informáciách
tajomníkov a sú prílohou Priebežnej správy č. 10.
Ak sa pozrieme bližšie na oblasti inovácií, ktoré v sledovanom období ovplyvnili NŠZ – konkrétne
charakteristiky, je možné konštatovať, že:
a. najvýraznejšie ovplyvnila charakteristiky NŠZ inovácia „Digitalizácia“,
b. najmenej ovplyvnili charakteristiky NŠZ inovácie (1) „Gamifikácia“, „Nové potraviny“
a „Technológia distribuovaných záznamov a blockchain”,
c. najviac vyberali ovplyvnenie charakteristiky inováciami autori v mesiaci máj 2021,
d. s celkovým počtom 537 položiek sú početnejšie oproti odborným vedomostiam (514)
a odborným zručnostiam (456).
Tabuľka č. 52 Inovácie ovplyvňujúce charakteristiky NŠZ
Názov oblasti inovácií

3/2021

3D technológie a materiály
Alternatívne palivá a pohony
Automatizácia
Big Data
Digitalizácia
Digitálna bezpečnosť
Drony
Gamifikácia
Internet vecí (IoT)
Komunikačné siete novej generácie
Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej
situácie
Nezaradené
Nové materiály
Nové metódy
Nové potraviny
Robotizácia
Rozvoj informačných technológií
Smart technológie
Technológia distribuovaných záznamov a blockchain
Umelá inteligencia
Virtuálna a rozšírená realita
Zelená ekonomika
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Charakteristika
Spolu
4/2021 5/2021
2
3
11
16
1
4
3
8
2
8
5
15
4
8
8
20
11
37
80
128
1
3
6
10
3
11
14
1
1
2
5
21
28
1
8
11
20

7
1
7

11
2
3

2
4
8
1
7
1
3

4
5
14
15
3

2

2

45
2
22
1
8
3
16

63
5
32
1
14
12
38
1
55
16
38

33
12
35

Názov oblasti inovácií
Celkový súčet

Charakteristika
65
136

Spolu
336

537

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

Tabuľka č. 53 Inovácie ovplyvňujúce odborné vedomosti v NŠZ
Odborné vedomosti
Názov oblasti inovácií
3/2021
4/2021 5/2021 Spolu
3D technológie a materiály
3
7
5
15
Alternatívne palivá a pohony
7
5
12
Automatizácia
1
6
10
17
Big Data
14
10
6
30
Digitalizácia
12
34
50
96
Digitálna bezpečnosť
2
2
4
Drony
13
13
Inovácie ako reakcia na pandémiu
3
1
4
Internet vecí (IoT)
8
1
4
13
Komunikačné siete novej generácie
4
1
5
Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej
situácie
3
3
Nezaradené
22
26
21
69
Nové materiály
2
6
8
16
Nové metódy
14
19
32
65
Robotizácia
6
4
8
18
Rozvoj informačných technológií
9
3
3
15
Smart technológie
13
5
16
34
Technológia distribuovaných záznamov a blockchain
2
1
3
Umelá inteligencia
11
6
11
28
Virtuálna a rozšírená realita
3
4
11
18
Zelená ekonomika
7
4
25
36
Celkový súčet
134
144
236
514
Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

V súvislosti s ovplyvnením odborných vedomostí inováciami je možné konštatovať, že:
a. najvýraznejšie ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ taktiež inovácia „Digitalizácia“,
b. najmenej ovplyvnili odborné vedomosti v NŠZ inovácie (3) „Koordinovaná realizácia
opatrení v prípade krízovej situácie” a „Technológia distribuovaných záznamov a
blockchain”,
c. najviac vyberali ovplyvnenie odborných vedomostí inováciami autori v mesiaci máj
2021.
Tabuľka č. 54 Inovácie ovplyvňujúce odborné zručnosti v NŠZ
Odborné zručnosti
Názov oblasti inovácií
3/2021 4/2021
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5/2021

Spolu

Názov oblasti inovácií
3D technológie a materiály
Alternatívne palivá a pohony
Automatizácia
Big Data
Digitalizácia
Digitálna bezpečnosť
Drony
Gamifikácia
Inovácie ako reakcia na pandémiu
Internet vecí (IoT)
Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej
situácie
Nezaradené
Nové materiály
Nové metódy
Robotizácia
Rozvoj informačných technológií
Smart technológie
Umelá inteligencia
Virtuálna a rozšírená realita
Zelená ekonomika
Celkový súčet

Odborné zručnosti
3
13
2
3
14
10
12
24

1
2
9

22
1
13
6
4
10
14
4
124

20
4
14
6
1
12
5
5
6
116

Spolu
4
6
8
9
47
3
11
3
8

7
19
13
33
83
3
11
1
5
17

3

3

23
5
20
8
4
17
7
9
21
216

65
10
47
20
9
39
26
14
31
456

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

V súvislosti s ovplyvnením odborných zručností inováciami je možné konštatovať, že:
a. najvýraznejšie ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ rovnaká inovácia ako
v predchádzajúcich oblastiach, a to „Digitalizácia“,
b. najmenej ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia (1) „Gamifikácia ”,
c. najviac vyberali ovplyvnenie odborných zručností inováciami autori v mesiaci máj
2021 a
d.

odborných zručností bolo z pomedzi všetkých troch vyššie uvedených oblastí za
sledované obdobie najmenej ovplyvnených inováciami (456).

V nasledujúcej tabuľke sú podrobne za jednotlivé sledované mesiace uvedené informácie o tom, či
bola inovácia v NŠZ schválená/zamietnutá z návrhu alebo existoval len návrh inovácie k NŠZ, ktorý bol
použitý. V niektorých prípadoch autori neschválili návrh inovácie, ktorý navrhli iní experti a tak sa
nedostal do NŠZ. Návrhov inovácií bolo v mesiaci marec 2021 niekoľko násobne viac, ako
priradených inovácií k NŠZ, ďalšie mesiace to bolo už opačne. V tomto mesiaci sa primárne využívala
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samostatná databáza inovácií, v ktorej tajomníci, experti a autori primárne priraďovali k NŠZ vplyv
inovácií.
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Tabuľka č. 55 Schválenie/zamietnutie oblasti inovácií z návrhu, resp. uvedenie návrhu inovácií k NŠZ
3/2021
Inovácia
NŠZ
Návrh
Názov oblasti inovácií
Inovácia
schváinovácie
NŠZ
lená z
k NŠZ
návrhu
3D technológie a materiály
4
1
5
Alternatívne palivá a
2
1
pohony
Automatizácia
6
Big Data
Digitalizácia
Digitálna bezpečnosť

8

Nové materiály
Nové metódy

3

6

7

11

26

13

171

59

Zamietnutý návrh inovácie k
NŠZ

1

15

15

45

6

7

10

19

12

8

8

27

13

11

11

50

87

93

104

362

3

3

47

51

5

5

6

1

7

63

2

2

5

5

10

1

11

18

3

8

1

1

1

1

10

3

5

5

3

4

12

48

6

6

23

23

77

35

8

8

13

13

56

13

13

50

173

12

25

11

2

35

2

1

31

1

1

19

Spolu
celkovo

∑

1

3

26

Inovácia
NŠZ

Zamietnutý návrh inovácie k
NŠZ

144

1

1

∑

5/2021
Inovácia
NŠZ
Návrh
schváinovácie
lená z
k NŠZ
návrhu

1

4

1

4/2021
Inovácia
NŠZ
Návrh
∑
Inovácia
schváinovácie
NŠZ
lená z
k NŠZ
návrhu
11
7
1
11

25

7
37

11

3
11

2

Nové potraviny
Robotizácia
Rozvoj informačných
technológií
Smart technológie
Technológia
distribuovaných záznamov
a blockchain

1

18

Drony
Gamifikácia
Inovácie ako reakcia na
pandémiu
Internet vecí (IoT)
Komunikačné siete novej
generácie
Koordinovaná realizácia
opatrení v prípade krízovej
situácie
Nezaradené

Zamietnutý návrh inovácie k
NŠZ
1

3

1

4
9

34

88

30

4

7

5

12

25

22

3

3

44

6

2

16
2

9
5

3

1

3

1

1

6

9

1

23

39

39

87

1

1

4

15

73

19

42

31

81

1

6

8

15

20

3

3

11

23

20

27

30

3

1

1

465

6

50

8

5

1

35

50

3

11

2

1

8
1

Názov oblasti inovácií
Umelá inteligencia
Virtuálna a rozšírená
realita
Zelená ekonomika
Celkový súčet

16

3/2021
3

92

1

∑
112

17

4/2021
2

4

8

12

5

6

1

7

6

1

3

717

242

8

50

153

28

520

16

1

4

∑
20

42

5/2021

5

19

10

42

304

456

1

2

∑
43

Spolu
celkovo
175

19

36

1

1

44

61

28

8

494

1515

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

V nasledujúcej tabuľke sú podrobne rozpísané (za jednotlivé sektorové rady) inovácie k NŠZ, počty konkrétnych inovácií schválených/zamietnutých
z návrhov, rovnako ako aj počty návrhov inovácií k NŠZ od autorov v rámci sektorových rád. Najviac inovácií schválených z návrhov je evidovaných za
Sektorovú radu pre vzdelávanie, výchovu a šport (57) a prvenstvo má aj v súvislosti s počtom samotných návrhov inovácií k NŠZ (651). Najviac inovácií
k NŠZ eviduje Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (160). V súvislosti so zamietnutými návrhmi inovácií k NŠZ – najviac je v sledovanom
období evidovaných v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport (13).

466

Tabuľka č. 56

Počet schválených/zamietnutých oblastí inovácií z návrhov, resp. návrhy inovácií k NŠZ

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
01 - Sektorová rada pre
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a
rybolov
Digitalizácia a analytika dát v
poľnohospodárstve
Ekologické (alternatívne)
poľnohospodárstvo
Hydroponické pestovanie rastlín
Marketing v poľnohospodárstve
Precízne poľnohospodárstvo
Sociálne poľnohospodárstvo
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu
do praxe - Agricultural Knowledge and
Innovation Systems (AKIS)
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
Vertikálne poľnohospodárstvo
02 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu
surovín, geológiu
Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
Technológie na zachytávanie, ukladanie a
využívanie uhlíka
Virtuálna a robotická podpora v bani zlepšenie pracovných podmienok a
zvýšenie bezpečnosti práce
03 - Sektorová rada pre potravinárstvo
Biodegradovateľné plasty
Biometrika
Biopotraviny
Blockchain
Business Automation
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Drony a iná alternatívna doprava
Chrobáky (hmyz) ako zdroj bielkovín
budúcnosti
Inovácie prostredníctvom biotechnológií
Internet vecí (IoT) Priemyselný internet
IT Performance (Distributed
computing/Cloud a edge computing)
Kybernetická bezpečnosť
Manufacturing Automation
Nové probiotiká a postbiotiká
Reformulácia potravín
Robotizácia a Kolaboratívne roboty vo

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ

53

1

104

1

10

12

38

9
3

6

9

1
9
7
7

1
2
5

2
2
8
9

4
13
20
16

9

1

9

19

6
2

1
2

2

7
6

13

43

56

4
2

24
11

28
13

3

8

11

4

4

33
4
2
1
2

15
1

322
12
5

1

1
3
1

1
3

21
2
24
40
3

372
17
7
1
24
2
26
46
4

1

13

14

3

1

1
26

1
30

1

1

2

4

1
1
1
3
2

1
2

7
40
2
11
35

9
43
3
14
40

1
467

2

2

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
výrobe
Senzorika potravín
Umelá inteligencia a Strojové učenie
Umelé mäso (vyrobené v laboratórnych
podmienkach) ako riešenie na problém s
mäsom
Virtuálna a Rozšírená inteligencia / realita
vo výrobe
04 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv
a spracovanie kože
3D technológie a materiály v textilnom,
odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie
odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Druhotné spracovanie textilného,
plastového a koženého odpadu až po „no
waste“ odevnú a obuvnícku výrobu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan,
vlákna z rôznych produktov rastlinného
pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás,
banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
Smart obuv
Super elastická pena pre odľahčenú
bežeckú obuv
Technologické inovácie strojného
vybavenia
05 - Sektorová rada pre lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
3D technológie a materiály pre aplikácie v
drevospracujúcom priemysle
CNC technológie pri spracovaní dreva
diaľkový prieskum Zeme v lesnom
hospodárstve
GPS aplikácie, drony v lesnom
hospodárstve
inovatívne metódy na produkciu výrobkov
s vysokou pridanou hodnotou
kolaboratívne roboty pri spracovaní dreva
kvantifikácia a klasifikácia suroviny
materiály na báze dreva so špecifickými
vlastnosťami
princípy zelenej ekonomiky pri komplexom
spracovaní dreva

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ

3
2

1

22
17

25
20

1

1

11

13

28

29

1
36

8

56

2

102

8

1

9

1

19

1
3

1

3

1

2

5

9

8

11

3

1

5

9

6

1

3

10

4
1
1

1

3
4
3

8
5
4

5

7

2
4

3

10

1

18

39

19

215

5

278

3

3

3

5

3

31

39

1

4

7

2

16

25

6

3

16

25

32

2
35

2
2

1

2

2

5

19
468

1

25

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
riadenie procesov skladovania, výroby a
distribúcie pri komplexnom spracovaní
dreva
smart technológie v drevospracujúcom
priemysle
virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v
produkcii a predaji produktov
zvýšení podiel uplatňovania prírode
blízkeho obhospodarovania lesov
06 - Sektorová rada pre celulózopapierenský a polygrafický priemysel
Aktívne "smart" obaly
automatizácia procesov tlače
biodegradovateľné a kompostovateľné
plasty na báze lignínu
Nové papierenské stroje
Spájanie materiálov v polygrafickej výrobe
Využívanie umelej inteligencie pre
optimalizáciu procesov výroby
07 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Autonómne laboratóriá
Nanotechnológie
Nové druhy cementov s nízkou záťažou na
životné prostredie - chromatmin,
biocement
08 - Sektorová rada pre hutníctvo,
zlievarenstvo, kováčstvo
Nové materiály s vysokou pevnosťou a s
výbornými ťažnými a únavovými
vlastnosťami
Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie
vibrácií (už vyrábaná hliníková pena)
Nové materiály pre 3D tlač
Nové materiály pre zelené zdroje (veterné
stožiare, moderné elektrárne, geotermálna
energia, pre elektrotechnický priemysel,
pre uskladnenie elektrickej energie)
Progresívne využitie surovín pre výrobu
ferozliatin
Riadenie a simulácia metalurgických
procesov s využitím progresívnych metód
(matematické, fyzikálne modely a datové
analýzy, big data)
Vodík – palivo budúcnosti
09 - Sektorová rada pre sklo, keramiku,
minerálne výrobky, nekovové materiály
3D tlačiarne

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ

1

3

6

78

88

3

3

3

3

1

1

22

7

22

4
2

3
7

24
1

7
9
1

1

5
1

30

1

5
5

6
5

2

2

2

1
1

8
1
1

4

2

6

10

158

168

2

23

25

1

21

22

4

21

25

1

16

17

25

25

1

33

34

1

19

20

83

7

25

11

126

3

2

3

1

9

469

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
Automatizácia vo výrobe
Biokeramika
Digitalizácia vo výrobe
Digitálna bezpečnosť vo výrobe
Ekologické nekovové materiály
inteligentné obaly
keramika v priemysle
Metódy účinného krízového riadenia
Mikrovlnné tavenie skiel
Nanotechnológie vo výrobe nekovových
materiálov
Nové druhy cementov s nízkou záťažou na
životné prostredie - chromatmin,
biocement
Nové technológie výroby
Odolné, ohybné sklo, zvukové sklo, tenké
sklo
Plameňová syntéza
Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov
pri spracovaní nekovových materiáloch
Použitie vodíka pri spracovaní nekovových
materiálov
Použitie vodíka pri tavení skla
Recyklovateľnosť nekovových materiálov
Robotizácia vo výrobe
Robotizácia vo výrobe obalového skla
Sklo ako supermateriál
Technológia výroby cementov
environmentálnej generácie
uplatnenie skla pri výrobe čistej energie
Využívanie odpadového tepla vznikajúceho
pri výrobe nekovových materiálov
žiaruvzdorné a izolačné materiály
10 - Sektorová rada pre automobilový
priemysel a strojárstvo
Aditívne technológie v automobilovom
priemysle a strojárstve
Automatizácia a robotizácia
Autonómne riadenie
Elektromobilita a alternatívne pohony
Nanotechnológie v strojárstve
Nové trendy v strojárstve
Realizácia opatrení v prípade krízovej
situácie - mentálne zdravie
Smart technológie v automobilovom
priemysle a strojárstve

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu
6
1
6
6
4
2
1
1
2
5
1
10

3

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ
6
1
2
6
6
4
3
2
5
5
1

1

14

3

1

2

6

4

2

1

7

1

2

1

4

1

1

3

3

4

4

2
4
4
1
2

1

3

1

1

3
6

1
1

7
4
4
6
9

3

3

2

2

3

3

2

2

82

2

9
12
6
10
9
11

2

35

6

125

13

1

23

8
9
5

2
3

22
17
18
9
11

1

1

12

12
470

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
Trvalo udržateľný rozvoj
11 - Sektorová rada pre elektrotechniku
Blockchain
Inovatívna robotika
Kvantové počítače
Kybernetická bezpečnosť
Nové technológie výroby
Realizácia a využitie 5G/6G sietí
Robotika
Rozšírená realita
Rozvoj systémov internetu vecí
Smart zariadenia a technológie
superpočítače
Umelá inteligencia
12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn,
elektrinu
Aplikácia umelej inteligencie a internetu
pre riadenie OZE (slnečná a veterná
energia)
Batériové systémy veľkej kapacity
Diagnostika a profylaktika vonkajších
vysokonapäťových vedení pomocou dronov
Inštalácia a údržba vonkajších
vysokonapäťových vedení pomocou dronov
Nárast podielu výroby elektrickej energie z
obnoviteľných zdrojov energie
Stavba inteligentných sietí distribučnej
sústavy
Využitie technológie AR pri pracovných a
bezpečnostných aplikáciách v energetike
Využitie technológie blockchain pre
využívanie batériového úložiska v
elektromobiloch
Využitie technológie VR pri vzdelávacích a
tréningových aplikáciách v energetike
Využitie vodíka v energetike - výroba
Využívanie umelej inteligencie pre
simuláciu neštandardných a krízových
stavov v energetike
14 - Sektorová rada pre stavebníctvo,
geodéziu a kartografiu
3D geocentrické európske a svetové
súradnicové systémy s možnosťou
vzájomnej transformácie
3D mapovanie
3D mapy ako virtuálna realita

Inovácia
Inovácia NŠZ
NŠZ
schválená
z návrhu
12
42
16
1
2
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
6
1
17
3
2
9
38

8

131
10
7
11
10
14
7
6
7
16
30
10
3

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ
12
4
193
13
9
12
13
1
19
10
9
8
23
3
53
12
12

103

5

Návrh
inovácie
k NŠZ

1

154
1

1
1

1

3

10

1

2

1

13

8

11

1

1

15

2

2

3

3

8

1

8

8

12

12

28

1

12

11

2

160

1

26

17

34
15

1

31

1

162

1

1

1
7

1
7
471

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
AI umelá inteligencia v stavebníctve
Automatická montáž pomocou robotov
Automatické riadenie stavebných strojov
Automatizované vetranie budov
Autonómne roboty v stavebníctve
Dátové úložiská a cloudové systémy
Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci
(zber údajov, zdokumentovanie)
Digitalizovaná dokumentácia odpadu
z demolácií a údajov o množstve a druhu
vyrobených recyklátov
Digitálna správa, kontrola a údržba stavieb
Digitálne spracovanie parametrov a
technických údajov stavebných materiálov
Efektívne využívanie zdrojov energie
a využívanie vhodných systémových riešení
pre energeticky efektívne stavby
Elektronické geometrické plány
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem
a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu
v povinnostiach
Fotogrametria, drony a 3D skenovanie
budov
Funkčné celky – kúpeľne alebo izby
Hodnotenie udržateľnosti stavby v
priebehu životného cyklu
Inteligentné budovy
Internet vecí (IoT) v stavebníctve
Izolácia s TPO a EPDM fóliami
Konfigurátor skladby strechy
Merania a nedeštruktívna detekcia
zatekania striech
Montované domy a komerčné modulárne
budovy
Nadkrokvové zateplenie
Nové techniky a technológie spracúvania
stavebného a demolačného odpadu na
recyklované materiály
Nové technológie a materiály pri
stavebných výrobkoch s vysokou mierou
ich spätnej recyklácie
Odvetranie strešných konštrukcií a triedy
tesnosti podstrešia
Stavebný software BIM
Systémové komponenty technických
zariadení budov

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu
7
3
2
2
3
5

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ
7
3
2
2
3
5

11

11

11

11

3

3

10

10

6

6

1

1

14

14

8

1

9

2

2

2

2

1
6
2
2

1
6
2
2

3

3

6

6

2

2
1

1

9

9

2

2

15

15

1

1
472

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
Vegetačné (zelené strechy), pojazdné
strechy a vodozádržné strechy
Vegetačné fasády
Virtuálna realita, neuroarchitektúra a
pocitové mapy
Výroba prefabrikovaných betónových
dielov prostredníctvom 3D tlače
Vysoká automatizácia meracích
a vyhodnocovacích procesov
Využívanie dronov na plošný zber dát
terénu a stavebných objektov formou
skenovania a fotogrametrie
15 - Sektorová rada pre obchod,
marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Automatizovaný predaj permanentiek,
vstupeniek, lístkov na športoviská a
atrakcie
Inteligentné technológie v obchode v
kontexte správania zákazníka
Kiosk check-in v hoteloch
Online rezervácie, rezervácie cez OTA
(online travel agents)
Prepojenie inteligentných technológií za
účelom zefektívnenia interných procesov
v obchode
Technické inovácie v obchode
Umelá inteligencia pri online komunikácii
s hosťami
Virtuálny kľúč k izbám
16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku,
poštové služby
3D tlač (aditívna)
Automatizácia dopravných procesov
Automatizácia dopravných prostriedkov,
mechanizmov a infraštruktúry
Automatizácia odbavovacích systémov
Automatizácia v logistických a prepravných
procesoch
Automatizácia v poštových službách
Autonómne operačné a kontrolné strediská
Autopiloty v hnacích koľajových vozidlách
Bezkontaktné doručovanie zásielok
Cloud computing
Datamining
Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
Digitalizácia, pokročilá konektivita v

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ

2

2

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

17

12

1
1

5

1

31

3

63

4

2

7

10

1

17

2

3

2

1

2

5

5

3

3

11

1

2

4

7

5

1

4

10

2

3

1
103

1

39

5

148

4
2

1

1

4
4

11

4

15

3

3

6

5

3

8

1
3
4
1
1
2
6
1

4

5
3
11
1
1
2
18
1

6

12

473

1

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
logistických procesoch
Efektívnejšie využívanie inteligentných
dopravných systémov a smart cities
Elektronizácia dokumentov
Hybridizácia leteckej dopravy
Implementácia technologických inovácií
zameraných na čistú mobilitu,
dekarbonizáciu dopravy, zníženie emisií
CO2 pre dopravné prostriedky, alternatívne
palivové riešenia
Inteligentná a nákladovo efektívna správa
aktív
Inteligentné dopravné systémy a smart
cities
Intermodálne prístupové body v doprave a
logistike
IoT v systémoch prevádzky na dráhach
IoT v železničných systémoch
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Komunikácia a riadenie projektov
Líderstvo a manažment
Návrh, riadenie a správa bezpečnostných
systémov - cyber security
Nové požiadavky na plánovanie poslednej
míle
Prechod od preventívnej údržby na
flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na
aktuálnych dátach
Rozvoj alternatívnych pohonných jendotiek
prostriedkov dopravy
Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
Rozvoj ETCS (European Train Control
System) a ATO (Automated train
operations)
Rozvoj komplexných digitálnych
operačných systémov pre správu a údržbu
dopravných prostriedkov a infraštruktúry
(manažment životného cyklu)
Vykonávanie údržbárskych prác
personálnom v centralizovaných
strediskách údržby
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní
pravidiel údržby dopravných prostriedkov,
mechanizmov a infraštruktúry
Vývoj a správa spoločných platforiem pre
pasažierov
Zavádzanie nových postupov v údržbe,

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ

4

4

3
1

3
1

2

2

4

1

3

5
3

4
1
4
1
4
1

4

1
1

1
4
1
5
2

2

2

2

2

4

2

6

3

3

2

2

4

4

4

4

2

2

3

3

2

2

1

1
474

2

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
proaktívna údržba komponentov
lietadlovej techniky
Zber dát o preprave cestujúcich a ich
vyhodnocovanie
17 - Sektorová rada pre informačné
technológie a telekomunikácie
AR/VR Vnorená realita/Virtuálna realita
Biometria
Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Distributed computing/Cloud a edge
computing
Drony
IoT Internet vecí /IoT Priemyselný internet
Kybernetická bezpečnosť
Postklasické počítače a komunikácie
/Platformy 3. generácie
Používanie technológie 5G sietí
Robotika /RPA
Rozšírený človek /Augmented human
Senzorika a mobilita
Serverless computing
Softverizácia
Umelá inteligencia /Strojové učenie UI /ML
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Zavádzanie technológie 5G sietí -eMBB,
mMTC, URLLC
18 - Sektorová rada pre bankovníctvo,
finančné služby, poisťovníctvo
Big Data
FinTech
InsurTech
PropTech
Robotická procesná automatizácia (RPA )
SMART Work
Technológia distribuovaných záznamov
(DLT)
Umelá inteligencia
19 - Sektorová rada pre kultúru a
kreatívny priemysel
Art&Science
Digitálne služby a informačné zdroje v
pamäťových a fondových inštitúciách
Digitálne umenia
Gamifikácia v službách a produktoch

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ

2

2

97

10

6
3
3
7
1

350

457

14
7
18
14
44

20
11
21
22
45

1

29

35

2

5
20
29

15
30
36

24

28

22
13
13
11
23
27
22
15

31
17
15
13
25
40
33
19

1
1

5
10
10
5
4
9
3
2
2
1
11
10
4

1

1
2
1

1

1

12

1

1
2
1
1

1

4

3

75

88

13
13
12
3
22
1

14
16
13
4
22
5

2

2

9

12

75

8

109

2

2

5

9

6

2

12

20

4

5
6

5
2
475

1
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
kultúrnych inštitúcií
Imerzívne umenie
Inovatívne výrobné postupy v oblasti
vydavateľstiev, médií a audiovízie
Nové formy prezentačných,
marketingových a propagačných aktivít v
oblasti sprístupňovania kultúrneho
dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších
kultúrnych obsahov a hodnôt
Nové technológie pri výskume, ochrane a
udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
Podpora a zavádzanie inovatívnych
obchodných modelov
Podpora nezávislých (freelance) aktivít a
podnikania v kultúre (cultural
entrepreneurship)
Rozvoj medzisektorovej spolupráce
Rozvoj publika
Uplatňovanie princípov trvalej
udržateľnosti a adresovanie cieľov
udržateľného rozvoja (SDGs)
Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom
priemysle
Vizuálna hudba, VJing, rozšírené kino, živé
kino a živé audiovizuálne predstavenia
20 - Sektorová rada pre vzdelávanie,
výchovu a šport
„Prevrátená učebňa“/hybridné vyučovanie
3D tlač
Big Data
Dátová analytika (Big Data)
Digitálna bezpečnosť
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Digitálne dvojča
E-knihy
Hranie hier vo vzdelávaní
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line
kurzy
Info etika
Internet vecí
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Modely získavania zdrojov v akademickej
sfére
Otvorené vzdelávacie možnosti
Podnikateľské vzdelávanie
Robotizácia

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ

1

12

13

13

10

23

10

17

27

9

9

18

2

2

4

1

1

10

12

12
1

1

18

31
1

6

2

4

12

4

6

1

1

11
1

101

57

651

13

822

3
1

1

27
1
15
16
65
69
9
63
21

1

32
2
15
20
81
76
10
80
30

11

1

22

66
14
64

1

78
19
80

4
5

10
4

6
6

8
3

10
3
4
6

8
1
10

9
3
3

1

476

1
3
1
3

10

10

17
6
15

27
10
18

1

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
Rozvoj digitálnych humanitných vied
Simulácia
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Športová nositeľná elektronika
Umelá inteligencia
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Výpočty v cloude
21 - Sektorová rada pre verejné služby a
správu
digitálna transformácia verejnej správy
efektívny manažment krízového riadenia
smart agenda a budovanie inteligentných
riadiacich systémov v sieťovej
infraštruktúre
strategické plánovanie a moderné riadenie
ľudských zdrojov
zavádzanie multikanálovej komunikácie
s verejnou správou
zavádzanie nových metód zabezpečovania
kybernetickej bezpečnosti
znižovanie byrokracie a rezortizmu vo
verejnej správe
22 - Sektorová rada pre administratívu,
ekonomiku, manažment
Biometria
Budovanie technických zručností
Cloud computing
Dátová integrácia a využívanie Big Data
Digitalizácia pracovného miesta
Digitálna komunikácia
eKasa
Elektronické obchodovanie (E-commerce)
Elektronizácia dokumentov
FinTech
Inteligentné zmluvy
Internet vecí (IoT)
Komunikácia a riadenie projektov
Líderstvo a manažment
Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Real-Time zákaznícka centricita (Real-Time
Customer Centricity)
Robotizácia
superpočítače

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu
11
4
15
8
1
19
2
3
39
3
14
2
1
12
11
5
28
7
1
15
1
9

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ
11
19
28
1
45
17
15
44
23
10

33

64

97

11
3

36
6

47
9

6

8

14

1

1

7

5
126

3

8

15

2

2

4

9

356

2

30
24

8
3
14
6
22
1
1
3
3
3
6
4
7
5
13

1

1
1

7
83
23
5

18
35
31

3

27

1
4

37
7
477

1

487
30
32
3
21
90
45
6
1
3
21
39
39
4
7
5
13
30

1

39
11

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
Vyspelá umelá inteligencia a analytika
23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo,
sociálne služby
Analýza veľkých dát a prognostika
Budovanie jednotného Informačného
systému Sociálnych služieb (IS SocS)
Digital health technology
Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej
kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti
o pacienta
On-line poradenské služby a služby krízovej
intervencie
Osobní voice asistenti s umelou
inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri,
Alexa, Google, Bixby a pod.)
Robotickí osobní asistenti s umelou
inteligenciou, ktorí sa začínajú postupne
využívať v niektorých krajinách
Telehealth a telemedicína
Zariadenia (HW) a aplikácie (SW) na
vedenie elektronickej dokumentácie
klientov sociálnych služieb a evidovania
poskytnutých sociálnych služieb
Zariadenia a aplikácie zamerané na
monitorovanie a signalizáciu rôznych
potrieb a pomoci
Zariadenia a aplikácie, ktoré umožňujú
prijímateľom sociálnych služieb
komunikovať s poskytovateľmi sociálnych
služieb, lekármi, so svojou rodinou a
priateľmi
Zavedenie informačného systému a
vybudovanie databázy poskytovateľov
sociálnych služieb
Zavedenie softvérového systému v danom
zariadení
Zmena systému poskytovania ústavnej
urgentnej starostlivosti (s dedikovaným
tímom, s implementovaným procesom
triáže, s mechanizmami na zníženie
overcrowding urgentu)
24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné
služby
Alternatívne spôsoby výroby energie
Alternatívne zdroje energie
Automatizácia
Biodegradovateľné plasty

Inovácia
Inovácia NŠZ
NŠZ
schválená
z návrhu
19

Návrh
inovácie
k NŠZ
29

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ
48

129

11

564

704

11

2

170

183

1

1

15

17

38

2

120

160

16

26

15

24

4

16

20

1

16

17

2

111

153

1

15

16

4

16

20

1

16

17

15

18

16

21

12

10
8

1

40

2

1

5

4

1

7

46

1

178

3
5
8
1

1
478

3
3
19
14

4

2

229
6
8
30
15

Názov sektorovej rady/Názov oblasti
inovácií
Biometrika
Dátová analytika (Big Data)
Digitalizácia, softverizácia
Internet vecí (IoT) Priemyselný internet
Kybernetická bezpečnosť
Propagácia a osveta o tradičných
remeslách - Remeslo je in
Robotizácia
Rozšírená inteligencia / Rozšírená realita
Umelá inteligencia - Artificial Intelligence;
Strojové učenie - Machine Learning
Využitie prvkov 3D tlače (tkanie a
malovýroba a ďalšie)
Celkový súčet

Inovácia
Návrh
Inovácia NŠZ
inovácie
NŠZ
schválená
k NŠZ
z návrhu
16
1
18
15
56
4
10
4
6

Zamietnutý
návrh
Celkový
inovácie k súčet
NŠZ
16
19
71
14
10

2

13

1

16

3

6
2

1

10
2

1340

192

4

4

8

8

3567

67

5166

Zdroj: TREXIMA Bratislava, stav k 1. 6. 2021

3.6 Správa kompetenčného modelu
V sledovanom období bol kompetenčný model – časť všeobecných kľúčových kompetencií,
odborných vedomostí a zručností aktualizovaný najmä v súvislosti s nasledujúcimi aktivitami:
1. aktualizácia popisov kvalifikačných úrovní pre 13 kategórií všeobecných kľúčových
kompetencií,
2. úprava balíčka živnostenského minima,
3. schválené návrhy nových/upravených odborných vedomostí a zručností v súvislosti
s výkonom znaleckých činností a
4. schválené návrhy nových/upravených odborných vedomostí a zručností v súvislosti
s inováciami, ktoré ovplyvnili vybrané zamestnania.
Názorne to popisuje nasledujúca schéma.
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Schéma č. 5

Zmeny v databázach kompetenčného modelu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V súvislosti so zmenami vo formuláciách pôvodných OV/OZ z databázy sa drobná formulačná zmena
udiala aj v súvislosti s vedomosťami a zručnosťami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ako riešenie podnetu od členky Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby z Úradu
verejného zdravotníctva, pani Pochybovej. Vzhľadom na to, že i keď za vyškolených zamestnancov
v tejto oblasti zodpovedá konkrétny zamestnávateľ, aj tak pred vstupom do zamestnania je potrebné,
aby mali základné znalosti s dotknutých oblastí. Preto boli upravené doterajšie OV a OZ týkajúce sa
tejto problematiky nasledovne:
Pôvodné znenie odbornej vedomosti: zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.
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Nové znenie odbornej vedomosti: základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany
zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy.
Pôvodné znenie odbornej zručnosti: dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany.
Nové znenie odbornej zručnosti: ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a
ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných
postupov.
Vzhľadom na to, že predmetné OV/OZ sú súčasťou mnohých NŠZ, vrátane tých, ktoré už boli
schválené Alianciou, informácia o ich preformulovaní a tak zmene v položkách kompetenčného
modelu u schválených NŠZ bola 4. júna 2021 zaslaná Aliancii na schválenie 104.
103F

3.7 Tvorba a aktualizácia povolaní
V sledovanom období sa analyzovali povolania, pod ktoré boli priradené aktuálne garantované NŠZ v
Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu. V analýze sa sledovali a aktualizovali aj prepojenia na
poskytované akreditované programy ďalšieho vzdelávania a prepojenia na odbory vzdelávania, ktoré
sú relevantné na výkon zamestnaní v sektore. Nasledujúca podkapitola sumarizuje zistenia z vyššie
uvedenej analýzy.

3.7.1 Povolania a ich prepojenie v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu
Nasledujúca tabuľka uvádza zaktualizovaný 105 zoznam povolaní súvisiacich so sektorom chémia
104F

a farmácia. Spolu ide o 15 povolaní, pričom niektoré z nich sa týkajú výlučne Sektorovej rady pre
chémiu a farmáciu. Ide o štyri povolania, a to: Operátor chemickej výroby, Technik chemickej výroby,
Chemik, Technik chemik, čo predstavuje takmer 27 % zo všetkých povolaní, pod ktoré boli priradené
garantované NŠZ za vyššie uvedenú sektorovú radu. Z posledného stĺpca vyplýva, v rámci koľkých
sektorových rád (počet) boli priradené garantované NŠZ k predmetným 15-tim povolaniam.
link na dotazník v rámci schvaľovanie
https://forms.office.com/r/qE1xsjHw8y
105 v sledovanom období (do 1. 6. 2021)
104

per
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rollam,

s návrhmi

na

zmeny

formulácií:

Tabuľka č. 57 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre chémiu a
farmáciu
Počet
P.č.
Názov povolania
Vstup
SR
1
Kvalitár a kontrolór výrobkov
vstúpilo na základe NŠZ
12
2
Špecialista chemickej výroby
vstúpilo na základe NŠZ
3
3
Operátor chemickej výroby
vstúpilo na základe NŠZ
1
4
Farmaceutický laborant
vstúpilo na základe NŠZ
2
5
Technik chemickej výroby
vstúpilo na základe NŠZ
1
6
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
vstúpilo na základe NŠZ
8
7
Montážny pracovník
vstúpilo na základe NŠZ
4
8
Manažér v priemysle
vstúpilo na základe NŠZ
9
9
Špecialista predaja
vstúpilo na základe NŠZ
4
10
Chemik
vstúpilo na základe NŠZ
1
11
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)
vstúpilo na základe NŠZ
4
12
Technik chemik
vstúpilo na základe NŠZ
1
13
Nastavovač strojov
vstúpilo na základe NŠZ
2
14
Farmaceut špecialista
vstúpilo na základe NŠZ
2
15
Deratizér
vstúpilo na základe kurzov
2
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Okrem jedného povolania (za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu), ktoré vstúpilo do zoznamu na
základe vyhodnotenia kurzov ďalšieho vzdelávania (Deratizér) boli všetky ostatné povolania
identifikované v súvislosti s konkrétnymi garantovanými NŠZ. Ku povolaniu Deratizér bolo priradené
v súvislosti s ponukou kurzov ďalšieho vzdelávania zamestnanie „Technik chemik“.
Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že najviac zamestnaní bolo priradených pod povolania: „Špecialista
chemickej výroby“ a „Technik chemickej výroby“, a to spolu 7. Druhou najpočetnejšou skupinou boli
zamestnania (6) pod povolaniami „Chemik“ a „Operátor chemickej výroby“. Vo všeobecnosti je
možné konštatovať, že v rámci sektorovej rady išlo o viaceré viacpočetné priradenia NŠZ pod
jednotlivé povolania, tzn., že sú si blízke a v rámci nich je možné ľahšie prejsť z jedného zamestnania
do iného, pričom na výber je viacero zamestnaní.
Tabuľka č. 58 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre chémiu
a farmáciu (vrátane kódu SK ISCO-08)
Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)
2131007 - Biochemik
2131010 - Biofyzik
Farmaceut špecialista
2262010 - Farmaceutický špecialista vo výskume a vývoji
2262011 - Špecialista registrácie liekov
2262012 - Monitor klinických štúdií
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
Farmaceutický laborant
3213001 - Farmaceutický laborant bez špecializácie
3213004 - Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
Chemik
2113001 - Teoretický a počítačový chemik
2113002 - Jadrový chemik
2113003 - Analytický chemik
2113004 - Fyzikálny chemik
2113005 - Organický chemik
2113006 - Anorganický chemik
Kvalitár a kontrolór výrobkov
7543007 - Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
Manažér v priemysle
1321008 - Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe
Montážny pracovník
8219003 - Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrobkov
Nastavovač strojov
3116007 -Technik spracovania plastov
3116007 - Technológ pre spracovanie plastov
Operátor chemickej výroby
8131001 - Operátor zariadenia v biochemickej výrobe
8131001 - Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej
výroby)
8131002 - Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a
farmaceutickej výroby)
8131003 - Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
8141000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
8142000 - Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe
9329008 - Pomocný pracovník v chemickej výrobe
Špecialista chemickej výroby
2145001 - Chemický špecialista technológ
2145001 - Špecialista pre spracovanie plastov
2145002 - Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2145003 - Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
2145004 - Špecialista údržby v chemickej výrobe
2145008 - Manažér chemickej legislatívy
2145009 - Chematronik
Špecialista predaja
2433001 - Farmaceutický reprezentant
2433005 - Špecialista predaja chemických produktov
Technik chemickej výroby
3116001 - Aplikačný technik v chemickej výrobe
3116002 - Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
3116003 - Procesný technik v chemickej výrobe
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08
3116004 - Chemický laborant
3116004 - Chemický technik v priemyselnej výrobe
3122008 - Majster (supervízor) v chemickej výrobe
3133000 - Dispečer v chemickom priemysle
Technik chemik
3111002 - Technik chemik
3116999 - Chemik v prevádzke a službách
3141001 - Laborant biochemik
Poznámka: Na účely analýzy sú zobrazené iba také zamestnania, patriace pod vybrané povolania, ktoré sú pod
garanciou Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu.
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že aktualizovaná ponuka akreditovaných programov ďalšieho
vzdelávania bola vyhovujúca len pre niektoré povolania. Konkrétne išlo o 4 povolania, pričom k
povolaniu „Technik chemik“ bolo priradených 13 vhodných programov ďalšieho vzdelávania
z celkového počtu 16-tich programov.
Tabuľka č. 59 Počty priradených programov ďalšieho vzdelávania k povolaniam v sektore chémia
a farmácia
P. č. Povolanie
Počet priradených programov ďalšieho vzdelávania
1
Dezinfektor
1
2
Kvalitár a kontrolór výrobkov
1
3
Manažér v priemysle
1
4
Technik chemik
13
Spolu
16
Zdroj: TREXIMA Bratislava

V nasledujúcej tabuľke sú vyznačené počty priradených odborov vzdelávania k povolaniam v rámci
sektoru chémia a farmácia. Zvlášť sú evidované stredoškolské a zvlášť vysokoškolské odbory
vzdelávania, pričom prevládajú vysokoškolské odbory vzdelávania. Najvyšší počet odborov
vzdelávania je v rámci vysokoškolských odborov pre povolanie „Špecialista chemickej výroby“. Toto
povolanie má aj najvyšší počet priradených NŠZ.
Tabuľka č. 60 Počty priradených odborov vzdelávania k povolaniam v sektore chémia a farmácia
Odbor vzdelávania
Odbor vzdelávania
Názov povolania
stredoškolský (počty)
vysokoškolský (počty)
Farmaceut špecialista
0
4
Farmaceutický laborant
2
0
Chemik
0
9
Kvalitár a kontrolór výrobkov
4
0
Operátor chemickej výroby
8
0
Špecialista chemickej výroby
0
23
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Názov povolania

Odbor vzdelávania
stredoškolský (počty)

Technik chemickej výroby
Technik chemik

Odbor vzdelávania
vysokoškolský (počty)
7
4

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4 AKTIVITA Č. 4 TVORBA KOMPLEXNÝCH INFORMAČNÝCH
ZDROJOV

PRE

SEKTOROVÉ

PARTNERSTVÁ,

ROZŠIROVANIE

A AKTUALIZÁCIA

INFORMAČNÉHO

SYSTÉMU

ZABEZPEČUJÚCEHO

NSP,

KLASIFIKÁCIÍ

A

ČÍSELNÍKOV

KOMPATIBILITU

A RELEVANTNÝ

ZDROJ

INFORMÁCIÍ PRE ROZHODOVACIE PROCESY VEDÚCE
K EFEKTÍVNEMU TRHU PRÁCE
V rámci Aktivity č. 4 sú popísané odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti
aktualizácie a správy štatistických klasifikácií, číselníkov a budovania funkcionalít Informačného
systému NSP/SRI (ďalej len „IS NSP/SRI). Zámerne sú tieto dve oblasti zlúčené v rámci jednej aktivity.
Práve správne nasadenie týchto systémových nástrojov je významným predpokladom na optimálne
fungovanie IS NSP/SRI nielen vo vzťahu k tvorbe a revízii NŠZ, ale aj v ďalších sférach, v ktorých môžu
klasifikácie a číselníky zjednodušiť a skvalitniť ľudskú prácu. Ide najmä o oblasti administrácie
expertov, tvorby stratégií, či budovanie partnerstiev. V predchádzajúcich etapách projektu boli
v rámci Úvodnej správy a Priebežných správ č.1 až č.9 popísané tieto zabezpečené odborné úlohy:
▪

analýza východiskového a súčasného stavu,

▪

návrh riešenia nového informačného systému,

▪

vytvorenie pracovného prostredia na vývoj, testovanie a produkciu,

▪

analýza, návrh a implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:
- modul Registrácia používateľov,
- modul Výkazníctvo – expert,
- modul Správa používateľov,
- modul Správa výkazov,
- modul Správa sektorových rád,
- modul Export, import,
- modul Nahrávanie strategických dokumentov,
- moduly Udalosti, Miesta a Notifikácie,
- modul Manuály,
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- modul Tvorba sektorových stratégií (verzia 0),
- modul Tvorba a revízia NŠZ (plán, zobrazenie, tvorba a porovnanie, sprievodca,
harmonogram, priraďovanie OV a OZ, návrhy OV, OZ, certifikátov a právnych predpisov,
regulácie, prax, notifikácia, editácia, inovácie),
- modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk,
- modul Správa číselníkov (kompetenčný model, certifikáty, právne predpisy, pracovné
prostriedky, profil práce, inovácie),
- modul Správa návrhov, notifikácia,
- modul Inovácie, nový dizajnu verejnej časti,
▪

analýza a návrh riešenia častí:
- modul Tvorba sektorových stratégií (V. cyklus),
- modul Tvorba aktualizovaných sektorových stratégií,

▪

tvorba a úpravy dátového modelu pripravovaných modulov,

▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.

V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 10, boli v oblasti IS NSP/SRI realizované
nasledovné činnosti:
▪

aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie,

▪

implementácia riešenia častí IS NSP/SRI:
- modulu Aktualizácia sektorových stratégií,
- zmeny a úpravy znalecká činnosť – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy riešenia VKK – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy legislatívny rámec vzdelania – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy riešenia pripomienky – v module Tvorba a revízia NŠZ.

▪

Analýza a návrh riešenia častí:
- analýza a návrh doplnenia riešenia modulu Aktualizácia sektorových stratégií,
- zmeny a úpravy znalecká činnosť – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy riešenia VKK – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy legislatívny rámec vzdelania – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy riešenia pripomienky – v module Tvorba a revízia NŠZ.
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▪

Tvorba a úpravy dátového modelu:
- modulu Aktualizácia sektorových stratégií,
- zmeny a úpravy znalecká činnosť – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy riešenia VKK – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy legislatívny rámec vzdelania – v module Tvorba a revízia NŠZ,
- zmeny a úpravy riešenia pripomienky – v module Tvorba a revízia NŠZ.

Uvedené návrhy riešení nie sú finálne návrhy vzhľadom na zmeny a úpravy požiadaviek v procese
vývoja projektu a požadovaných funkcionalít. Zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú
z optimalizácie a spätných väzieb od Realizačného tímu SRI a sektorových rád počas testovania.
Zmeny budú zapracované do návrhov, zmenené a doplnené návrhy budú zapracované do
nasledujúcich správ, resp. ako menšie zmeny budú popísané v manuáloch k nasadeným verziám do
produkčného prostredia.
Pre potreby tejto realizačnej fázy pokračoval Realizačný tím SRI v implementácii novej verzie
klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. V predchádzajúcej fáze sa v rámci tejto aktivity implementovala
táto klasifikácia do IS NSP/SRI, bol spracovaný podrobný prevodník na verziu 2015, zamestnania boli
priradené k povolaniam a zaradené do pracovných oblastí. V súčasnosti už autori NŠZ môžu
plnohodnotne pracovať s verziou 2020, ktorá im umožňuje klasifikovať NŠZ podľa aktuálne platného
štandardu.
Do budúcnosti je potrebné zvážiť frekvenciu aktualizácie klasifikácie zamestnaní. Technologický
pokrok, zmena ekonomických vzťahov, sociálne inovácie a ďalšie determinanty akcelerujú potrebu
častejšie revidovať štruktúru zamestnaní, ktorá sa využíva na popis aktuálnych zamestnaní na trhu
práce. S plnou vážnosťou možno povedať, že frekvencia 4-5 rokov je nepostačujúca a je potrebné
vytvoriť mechanizmus, prostredníctvom ktorého by bolo možné pružnejšie zasahovať do štruktúry
klasifikácie. Národná klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08 je ovplyvnená aj zahraničnými klasifikáciami,
ktoré osobitným spôsobom pristupujú k tejto problematike. Súčasné možnosti Realizačnému tímu SRI
umožňujú skúmať štruktúry zamestnaní a ich zmeny v medzinárodnom kontexte, ktoré možno
optimálne využiť nielen v rámci aktualizácie systematickej časti, ale aj pri zaraďovaní nových
zamestnaní do podskupín ISCO-08. Klasifikovanie zamestnaní je ďalším styčným bodom prospešnej
medzinárodnej spolupráce.
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Majorita prác Realizačného tímu SRI bola venovaná 3 základným tematickým okruhom, a to:
▪

priraďovaniu

klasifikácie

ESCO

(European

Skills,

Competences,

Qualifications

and

Occupations) k zamestnaniam, ktoré boli doplnené do verzie 2020 klasifikácie SK ISCO-08, resp.
k NŠZ,
▪

metodickej pomoci klasifikačného kontextu NŠZ,

▪

monitorovaniu kľúčových časových míľnikov v rámci revízie klasifikácie ekonomických činností
NACE Rev.2.

Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 10.

4.1 Aktualizácia údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI
V tejto kapitole sú popísané zmeny vo verejnej časti portálu, ktoré boli vykonané počas jedenásteho
zmluvného obdobia. Jednotlivé zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na úlohách projektu a
aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. odstraňovanie preklepov a ďalších menších chýb)
sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. Sumárne sú práce vykonávané ako administrácia verejnej
a privátnej časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie.

4.1.1 Sekcia SRI Novinky
V sekcii SRI Novinky a médiá boli za sledované obdobie doplnené články zo siedmych rokovaní
sektorových rád a odborné články pripravované pre printové médium. Zároveň sú v časti médiá
zverejňované informácie o projekte, publikované v rôznych médiách a propagačné materiály. Zoznam
pridaných článkov v časti Novinky SRI:
▪

Stredné školstvo v hľadáčiku Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie,

▪

Chemici a farmaceuti opäť rokovali online,

▪

Siedme online rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie,

▪

Siedme rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály,

▪

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa bude spolupodieľať na
organizovaní konferencie o finančnej gramotnosti,

▪

Siedme rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby,

▪

Sektorová rada pre verejné služby a správu diskutovala o vplyve inovácií na ľudské zdroje
v sektore,
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▪

Zástupcovia kľúčového sektora národného hospodárstva sa stretli na siedmom rokovaní
Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu,

▪

Protipandemické opatrenia v elektrotechnike – siedme rokovanie Sektorovej rady pre
elektrotechniku,

▪

Siedme rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu,

▪

Siedme rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo,

▪

Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo mení svoj názov a zameria sa na inovácie v
kreatívnom priemysle,

▪

7. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby,

▪

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov prediskutovala aktuálne
problémy s nedostatkom ľudských zdrojov v sektore,

▪

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment rokovala o aktualizácii Sektorovej
stratégie rozvoja ľudských zdrojov,

▪

Sumarizovali sme množstvo dobre vykonanej práce,

▪

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo sa opäť stretla, aby prediskutovala
aktualizáciu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov,

▪

7. rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport,

▪

Chceme zlepšiť situáciu v sektore, aktívne na tom pracujeme,

▪

Kde nájdeme obuvníkov a kožiarov?,

▪

Na našom sektore nám záleží!,

▪

Na čom pracuje Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch?,

▪

Počet nových pracovných ponúk mierne rastie, najvyššiu šancu sa zamestnať majú vodiči a
operátori v strojárskej výrobe,

▪

7. rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo,

▪

Ešte stále tu máme odborníkov, ktorí chcú meniť krajinu k lepšiemu.

Zoznam pridaných článkov v časti Médiá:
▪

Využitie vodíka v odvetví metalurgie,

▪

Ako vyzerá textilný priemysel v čase pandémie,

▪

Vstupujeme do éry technozázrakov.

Zoznam pridaných propagačných materiálov:
▪

Informačný leták Sektorová rada pre verejné služby a správu,
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▪

Informačný leták Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie,

▪

Informačný leták Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo.

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 43 aj s obrázkami a odkazmi priamo k
článkom. Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu ďalších etáp
projektu.

4.1.2 Sekcia Sektorové rady
Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia
jednotlivých úloh danou sektorovou radou. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných
stránkach sektorových rád v sledovanom období. V sledovanom období prebiehali aj školenia
expertov na novú metodiku aktualizácie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, z ktorých
nahrávky sa neverejne publikujú pre externých expertov, tieto činnosti sa v týchto tabuľkách
neuvádzajú. Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady je v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 61 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady
P.Č. Sektorová rada

Dokumenty na stiahnutie
SRI
Novinky
článok pozvánka prezentácia závery

Informačné stránky
sektorovej rady
zoznam
členov

Garantované
NŠZ

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

1

1

1

1

úpravy

úpravy

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

1

1

1

1

úpravy

úpravy

3 pre potravinárstvo

1

1

1

1

úpravy

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

1

1

1

1

5

pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel

1

1

1

1

6

pre celulózo-papierenský a polygrafický
priemysel

1

1

1

1

7 pre chémiu a farmáciu

1

1

1

1

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

1

1

1

1

úpravy

1

1

1

1

úpravy

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo

1

1

1

1

úpravy

11 pre elektrotechniku

1

1

1

1

12 pre energetiku, plyn, elektrinu

1

1

1

1

13 pre vodu, odpad a životné prostredie

1

1

1

1

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

1

1

1

1

9

pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové
materiály
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úpravy

úpravy

úpravy
úpravy
úpravy

P.Č. Sektorová rada

15

pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný
ruch

Dokumenty na stiahnutie
SRI
Novinky
článok pozvánka prezentácia závery

Informačné stránky
sektorovej rady
zoznam
členov

Garantované
NŠZ

1

1

1

1

úpravy

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby

1

1

1

1

úpravy

17 pre informačné technológie a telekomunikácie

1

1

1

1

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo

1

1

1

1

19 pre kultúru a kreatívny priemysel

1

1

1

1

20 pre vzdelávanie, výchovu a šport

1

1

1

1

úpravy

21 pre verejné služby a správu

1

1

1

1

úpravy

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment

1

1

1

1

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby

1

1

1

1

24 pre remeslá a osobné služby

1

1

1

1

úpravy

úpravy

úpravy

úpravy

úpravy

úpravy

98 Riadiaci výbor SRI
99 Aliancia sektorových rád

1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy podľa zmien v zložení
danej sektorovej rady. Zároveň boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ podľa požiadaviek na
vyradenie, pridávanie nových, zlučovanie, zverejňovanie nových a rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi
sektorovými radami. Na základe spolupráce s printovým médiom, boli pripravené a ďalej sa
pripravujú články o jednotlivých sektoroch a dopadoch z pohľadu inovácií a koronakrízy. V ďalších
obdobiach, po ukončení úloh a ďalších rokovaniach sektorových rád, budú postupne dopĺňané nové
informácie na verejnom portáli IS NSP/SRI.

4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady
Aktuálne zoznamy členov sú uvedené na portáli www.sustavapovolani.sk. Konkrétne zmeny
a aktualizácie členstva v sektorových radách sú zároveň uvádzané v jednotlivých priebežných
správach v Informáciách tajomníkov sektorových rád.

4.1.2.2 Dokumenty na stiahnutie
V realizačnej fáze, ktorá je popísaná v Priebežnej správe č. 10 sa realizovali siedme rokovania
sektorových rád. Po ukončení rokovania sektorových rád boli zverejnené dokumenty v časti
sektorové rady, záložka Dokumenty na stiahnutie:
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▪

pozvánka na 7. rokovanie sektorovej rady daného sektora,

▪

prezentácia zo 7. rokovania sektorovej rady daného sektora,

▪

závery zo 7. rokovania sektorovej rady daného sektora.

Dokumenty sú vo formáte PDF a sú dostupné na nahliadnutie alebo stiahnutie z portálu
www.sustavapovolani.sk v časti Informácie o sektorovej rade. Zároveň sú publikované v priebežných
správach. Prehľad zverejnených dokumentov v sledovanom období je zobrazený v tabuľke č. 61
Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady.

4.2 Časti IS NSP/SRI implementované do produkčného prostredia
V tejto kapitole sú popísané moduly a časti IS NSP/SRI, ktoré boli v sledovanom období
implementované do produkčného systému. Vzhľadom na spôsob implementácie jednotlivých
modulov a harmonogram projektu budú v priebehu realizácie projektu dopĺňané nové funkcionality
vyvinuté v neskorších obdobiach, a to aj do už implementovaných modulov. Preto detail informácie
v tejto kapitole je priamoúmerný realizovanej zmene na danom module alebo časti systému.
V sledovanom období boli do produkčného prostredia nasadené nové moduly a úpravy modulov, ich
popis je v jednotlivých podkapitolách.

4.2.1 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu
Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 891 používateľských účtov, z toho 755
zaregistrovaných používateľov a 136 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ
neurobili registráciu do systému. Ide najmä o členov sektorových rád a pracovných skupín, ktoré
preferujú prácu mimo IS NSP/SRI a ich práca je evidovaná a koordinovaná tajomníkom príslušnej
sektorovej rady.
Z pohľadu štatistiky využívania privátneho aj verejného portálu sa sledujú obidva systémy a
vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Na jednoduchý prehľad používania portálov sa vyhodnocujú
údaje o počtoch zobrazení jednotlivých stránok portálov. Priemerný počet stránok privátnej časti na
jednu reláciu je za sledované obdobie 22,84 a priemerné trvanie jednej relácie je 16 minút 11 sekúnd.
Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný:
▪

marec 2021 – 100 072 zobrazení,
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▪

apríl 2021 – 97 498 zobrazení,

▪

máj 2021 – 99 323 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo 296 893 zobrazení stránok v privátnej zóne. V sledovanom období
sa trend zobrazení stabilizoval a v marci bol zaznamenaný najvyšší počet zobrazení stránok od
začiatku projektu a zároveň prvé prekročenie hranice 100 000 zobrazení za mesiac.
Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 4,14 a priemerné
trvanie jednej relácie je 3 minúty 36 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok
IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný:
▪

marec 2021 – 25 987 zobrazení,

▪

apríl 2021 – 16 261 zobrazení,

▪

máj 2021 – 17 974 zobrazení.

Spolu za sledované obdobie bolo 60 222 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Na verejnej stránke
počas marca prekonal počet zobrazení posledné dva roky v ďalších mesiacoch nastala stabilizácia, ale
aj tu je vidno mierne zvýšenie nielen oproti predchádzajúcemu obdobiu.
V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu
a verejnú časť.
Tabuľka č. 62

Poradie

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie marec až máj
celkom
Zobrazenia stránky
Názov stránky
Počet
Podiel v %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NŠZ
NSP/SRI
Správa výkazov
Odborné vedomosti
Domov
Odborné zručnosti
Správa používateľov
Návrhy odborných zručností
Aktualizácia sektorových stratégií

22 544
10 650
9 943
7 075
6 651
6 194
4 765
4 679
3 102

26,80%
12,66%
11,82%
8,41%
7,91%
7,36%
5,67%
5,56%
3,69%

10.

Inovácie

2 089

2,48%

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Tabuľka č. 63

Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov marec až
máj 2021

Zobrazenia stránky
Názov stránky
NŠZ
NSP/SRI
Správa výkazov
Odborné vedomosti
Domov
Odborné zručnosti
Správa používateľov
Návrhy odborných zručností
Aktualizácia sektorových stratégií
Inovácie
Záznamy za mesiac 4.2021
Návrh odbornej zručnosti
Návrhy odborných vedomostí
Vykázané záznamy
Celkový súčet

Mesiac
Marec

Apríl

Máj

8 446
3 729
2 693
2 471
2 291
2 117
1 537
1 762

6 934
3 298
3 774
2 151
2 129
1 497
1 534
1 421
3 102
2 089

7 164
3 623
3 476
2 453
2 231
2 580
1 694
1 496

1 657
1 653
1 575
28 274

27 929

1 529
27 903

Celkový
súčet
22 544
10 650
9 943
7 075
6 651
6 194
4 765
4 679
3 102
2 089
1 657
1 653
1 575
1 529
84 106

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov
marec až máj 2021, možno zistiť vývoj plnenia hlavných činností na projekte. Činnosti na tvorbe a
revízii NŠZ si držia stabilné dominantné miesto, ako aj ostatné činnosti na tvorbe a revízii NŠZ počas
aktuálneho sledovaného obdobia. V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu Výkazníctvo,
správa používateľov a nové úlohy na aktualizácii stratégií.
Tabuľka č. 64 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie marec až máj
2021 celkom
Zobrazenia stránky
Poradie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov stránky

SRI - Karta zamestnania
SRI - Register zamestnaní
SRI - Výsledky vyhľadávania
SRI - Index
SRI - Sektorová rada
SRI - Sektorové rady
SRI - Médiá
SRI - Hlavná stránka
SRI - Register kompetencií

Počet

Podiel v
%

17 187
14 245
7 058
6 294
5 323
2 927
2 716
1 441
808

28,35%
22,27%
15,21%
9,26%
7,18%
6,90%
1,98%
1,94%
1,70%
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Poradie
10.

Názov stránky

Zobrazenia stránky

SRI - Informácie o projekte

456

1,69%

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Tabuľka č. 65

Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov marec až
máj 2021

Zobrazenia stránky
Názov stránky
SRI - Karta zamestnania
SRI - Register zamestnaní
SRI - Výsledky vyhľadávania
SRI - Index
SRI - Sektorová rada
SRI - Sektorové rady
SRI - Médiá
SRI - Hlavná stránka
SRI - Register kompetencií
SRI - Informácie o projekte
SRI - Novinky
Celkový súčet

Marec
6 850
5 603
3 859
2 793
2 511
1 613
1 039
720
319
146

Mesiac
Apríl
4 671
4 035
1 452
1 508
1 474
561
1 068
721
227
153

25 453

15 870

Máj
5 666
4 607
1 747
1 993
1 338
753
609
262
157
193
17 325

Celkový
súčet
17 187
14 245
7 058
6 294
5 323
2 927
2 716
1 441
808
456
193
58 648

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov
marec až máj 2021, možno zistiť že najväčší záujem je o národné štandardy. Spolu so záujmom o
informácie na stránkach Média výrazne stúpol aj záujem o stránky sektorových rád. Modul
aktualizácia sektorových stratégií
Návrh riešenia tejto časti je popísaný v predchádzajúcej priebežnej správe. V nasledujúcich
podkapitolách sú doplnené časti, ktoré boli upravené a doplnené v sledovanom období. Funkcionality
modulu boli otestované a modul nasadený do produkčného prostredia. V sledovanom období
prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov a metodikov na funkcionality tohto modulu.
Ide o kompletný modul určený na aktualizáciu sektorových stratégií, ktoré sa upravujú v súlade so
zmenenou metodikou po pripomienkovom konaní externých posudzovateľov.

Rozsah úprav je

uvedený nižšie, iba časť strategické dokumenty bola ponechaná nezmenená. Všetky ostatné časti sú
vytvorené nanovo a oddelené od predchádzajúcich stratégií tak, aby boli dostupné obidve verzie
v privátnej časti IS SRI. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.
V menu v časti Stratégie pribudla časť Aktualizácia stratégie, ako navigácia do nového modulu.
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Obrázok č. 57 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - menu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Následne je dostupný zoznam sektorových rád ako výber na aktualizáciu danej sektorovej stratégie.
Administrátor má dostupné aj tlačidlo na pridanie finálnej stratégie, po pridaní súboru bude pre
expertov dostupné tlačidlo zobraziť finálny dokument danej sektorovej stratégie.
Obrázok č. 58 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – výber sektorovej rady

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Nasleduje základná stránka Tvorby aktualizácie sektorovej stratégie s prehľadom stavu tvorby,
tlačidlami jednotlivých častí stratégie a pomocných nástrojov plus popisy na jednotlivé časti.
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Obrázok č. 59 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – základná stránka tvorby

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Poslanie sektora sa skladá z nasledujúcich piatich stránok. Základná obrazovka časti Charakteristika a
poslanie sektora v horizonte do roku 2030.
Obrázok č. 60 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Poslanie sektora – hlavná
stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

498

Pridanie charakteristiky a poslania sektora v horizonte do roku 2030.
Obrázok č. 61 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Poslanie sektora – pridať
poslanie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Sumárny prehľad definovaných častí a článkov v časti Charakteristika a poslanie sektora v horizonte
do roku 2030.
Obrázok č. 62 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Poslanie sektora – sumárny
prehľad

Zdroj: TREXIMA Bratislava

499

Stránka na úpravu zadefinovanej charakteristiky a poslania sektora v horizonte do roku 2030.
Obrázok č. 63 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Poslanie sektora – upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Detail zadaného článku charakteristiky a poslania sektora v horizonte do roku 2030 s možnosťou
pridávania pripomienok a reakcií na pripomienky.

500

Obrázok č. 64 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Poslanie sektora – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Analýza sektora sa skladá z nasledujúcich piatich stránok. Základná obrazovka časti Strategická
analýza sektora.
Obrázok č. 65 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Strategická analýza sektora –
hlavná stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pridanie strategickej analýza sektora.
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Obrázok č. 66 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Strategická analýza sektora –
pridať analýzu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Sumárny prehľad definovaných častí a článkov v časti Strategická analýza sektora.
Obrázok č. 67 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Strategická analýza sektora –
sumárny prehľad

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka na úpravu zadefinovanej strategickej analýzy sektora.
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Obrázok č. 68 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Strategická analýza sektora –
upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Detail zadaného článku strategickej analýzy sektora s možnosťou pridávania pripomienok a reakcií na
pripomienky.
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Obrázok č. 69 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Strategická analýza sektora –
detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť pridať inováciu sa skladá z nasledujúcich štyroch stránok. Základná obrazovka časti Návrhy
inovácií ovplyvňujúcich stratégiu sektoru.
Obrázok č. 70 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Návrhy inovácií ovplyvňujúcich
stratégiu sektoru – základná obrazovka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka pridania návrhu inovácie.
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Obrázok č. 71 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Návrhy inovácií ovplyvňujúcich
stratégiu sektoru – pridať

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Úpravy návrhu inovácie.
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Obrázok č. 72 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Návrhy inovácií ovplyvňujúcich
stratégiu sektoru – upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka odstránenia návrhu inovácie.
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Obrázok č. 73 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Návrhy inovácií ovplyvňujúcich
stratégiu sektoru – odstrániť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Dopady inovácií sa skladá z nasledujúcich ôsmich stránok. Základná obrazovka časti Dopady
inovácií - predpoklad vzniku.
Obrázok č. 74 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – základná
stránka predpoklad vzniku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka pridania predpokladu budúceho NŠZ.
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Obrázok č. 75 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – pridať
predpoklad vzniku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Úpravy predpokladu budúceho NŠZ.
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Obrázok č. 76 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – upraviť
predpoklad vzniku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Detail predpokladu budúceho NŠZ.
Obrázok č. 77 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – detail
predpoklad vzniku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Základná obrazovka časti Dopady inovácií - predpoklad zániku.
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Obrázok č. 78 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – základná
stránka predpoklad zániku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridania predpokladu zániku NŠZ.
Obrázok č. 79 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – pridať
predpoklad zániku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Úpravy predpokladu zániku NŠZ.
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Obrázok č. 80 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – upraviť
predpoklad zániku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Detail predpokladu zániku NŠZ.
Obrázok č. 81 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Dopady inovácií – detail
predpoklad zániku

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Inovácie v sektore je súbor informačných stránok na prehľad o priradených inováciách v sektore
ku garantovaným NŠZ danou sektorovou radou. Prehľad sa skladá z nasledujúcich ôsmich stránok.
Základná obrazovka časti Inovácie v sektore - NŠZ.
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Obrázok č. 82 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Základná obrazovka časti
Inovácie v sektore - NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Zobraziť inováciu v sektore je informačná stránka zobrazujúca informácie o danej inovácii
a nastavených prepojeniach v systéme na NŠZ (priradenia a návrhy).
Obrázok č. 83 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - inovácie v sektore – NŠZ zobrazenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Základná obrazovka časti Inovácie v sektore – odborné vedomosti.
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Obrázok č. 84 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Základná obrazovka časti
Inovácie v sektore – odborné vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Zobraziť inováciu v sektore je informačná stránka zobrazujúca informácie o danej inovácii
a nastavených prepojeniach v systéme na konkrétne odborné vedomosti.
Obrázok č. 85 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Inovácie v sektore – odborné
vedomosti - zobrazenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Základná obrazovka časti Inovácie v sektore – odborné zručnosti.
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Obrázok č. 86 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Základná obrazovka časti
Inovácie v sektore – odborné zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Zobraziť inováciu v sektore je informačná stránka zobrazujúca informácie o danej inovácii
a nastavených prepojeniach v systéme na konkrétne odborné zručnosti.
Obrázok č. 87 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Inovácie v sektore – odborné
zručnosti - zobrazenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Základná obrazovka časti Inovácie v sektore - dopady.
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Obrázok č. 88 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Základná obrazovka časti
Inovácie v sektore – dopady

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Zobraziť inováciu v sektore je informačná stránka zobrazujúca informácie o danej inovácii
a nastavených prepojeniach v systéme na konkrétne dopady – predpoklady budúcich a zanikajúcich
zamestnaní.
Obrázok č. 89 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie - Inovácie v sektore – dopady zobrazenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Vývojové tendencie sa skladá z nasledujúcich piatich stránok. Základná obrazovka časti
Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje.
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Obrázok č. 90 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojové tendencie – hlavná
stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pridanie predpokladanej vývojovej tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje.
Obrázok č. 91 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojové tendencie – pridať
poslanie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Sumárny prehľad definovaných častí a článkov v časti Vývojové tendencie.
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Obrázok č. 92 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojové tendencie – sumárny
prehľad

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka na úpravu zadefinovanej vývojovej tendencie.
Obrázok č. 93 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojové tendencie – upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Detail zadaného článku vývojovej tendencie s možnosťou pridávania pripomienok a reakcií na
pripomienky.
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Obrázok č. 94 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojové tendencie – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Manažérske zhrnutie sa skladá z nasledujúcich piatich stránok. Základná obrazovka časti
Manažérske zhrnutie.
Obrázok č. 95 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Manažérske zhrnutie – hlavná
stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pridanie manažérskeho zhrnutia.
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Obrázok č. 96 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Manažérske zhrnutie – pridať
poslanie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Sumárny prehľad definovaných častí a článkov v časti Manažérske zhrnutie.
Obrázok č. 97 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Manažérske zhrnutie – sumárny
prehľad

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka na úpravu zadefinovanej manažérskeho zhrnutia.
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Obrázok č. 98 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Manažérske zhrnutie – upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Detail zadaného článku manažérske zhrnutie s možnosťou pridávania pripomienok a reakcií na
pripomienky.
Obrázok č. 99 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Manažérske zhrnutie – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Použité dokumenty sa skladá z nasledujúcich štyroch stránok. Základná obrazovka časti Zoznam
použitých strategických dokumentov.
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Obrázok č. 100 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Použité dokumenty – hlavná
stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka na výber a pridávanie strategických dokumentov ako podkladov použitých pri tvorbe
stratégie.
Obrázok č. 101 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Použité dokumenty – pridať

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Zobrazenie informácií o danom dokumente.
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Obrázok č. 102 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Použité dokumenty – zobraziť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Odstránenie dokumentu zo zoznamu použitých dokumentov
Obrázok č. 103 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Použité dokumenty –
odstrániť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Vývojový trend v sektore sa skladá z nasledujúcich piatich stránok. Základná obrazovka časti
Vývojový trend v sektore.
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Obrázok č. 104 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojový trend – hlavná
stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pridanie vývojového trendu.
Obrázok č. 105 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojový trend – pridať
poslanie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Sumárny prehľad definovaných častí a článkov v časti Vývojový trend.

523

Obrázok č. 106 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojový trend – sumárny
prehľad

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka na úpravu zadefinovaného vývojového trendu.
Obrázok č. 107 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojový trend – upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Detail zadaného článku Vývojového trendu s možnosťou pridávania pripomienok a reakcií na
pripomienky.
524

Obrázok č. 108 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Vývojový trend – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Oblasti sektorových opatrení je sumárny prehľad sektorových opatrení.
Obrázok č. 109 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Oblasti sektorových opatrení

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Sektorové opatrenia v sektore sa skladá z nasledujúcich piatich stránok. Základná obrazovka
časti Sektorové opatrenia.
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Obrázok č. 110 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Sektorové opatrenia – hlavná
stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pridanie sektorového opatrenia.
Obrázok č. 111 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Sektorové opatrenia – pridať
opatrenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Sumárny prehľad definovaných častí a článkov v časti Sektorové opatrenia.
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Obrázok č. 112 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Sektorové opatrenia –
sumárny prehľad

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka na úpravu zadefinovaného sektorového opatrenia.
Obrázok č. 113 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Sektorové opatrenia – upraviť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Detail zadaného článku Sektorového opatrenia s možnosťou pridávania pripomienok a reakcií na
pripomienky.
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Obrázok č. 114 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Sektorové opatrenia – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Časť Aktivity sa skladá z nasledujúcich piatich stránok. Základná obrazovka časti Aktivity na
implementáciu sektorového opatrenia.
Obrázok č. 115 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Aktivity – hlavná stránka

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pridanie aktivity na implementáciu sektorového opatrenia.
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Obrázok č. 116 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Aktivity – pridať aktivitu 1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 117 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Aktivity – pridať aktivitu 2

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Sumárny prehľad definovaných častí a článkov v časti Aktivity na implementáciu sektorového
opatrenia.
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Obrázok č. 118 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Aktivity – sumárny prehľad

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka na úpravu zadefinovanej aktivity na implementáciu sektorového opatrenia.
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Obrázok č. 119 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Aktivity – upraviť 1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 120 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Aktivity – upraviť 2

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Detail zadaného článku Aktivity na implementáciu sektorového opatrenia s možnosťou pridávania
pripomienok a reakcií na pripomienky.

531

Obrázok č. 121 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Aktivity – detail

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V časti Prehľad častí stratégie je pripravená stránka na zobrazenie prehľadu schválených článkov
jednotlivých častí ktorá je náhľadom na aktuálny stav schválených častí výslednej stratégie daného
sektora.
Obrázok č. 122 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – Prehľad častí stratégie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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4.2.2 Zmeny a úpravy v module Tvorba a revízia NŠZ
Návrh riešenia týchto častí je popísaný v nasledujúcich podkapitolách, zmena bola otestovaná a
nasadená do produkčného prostredia. Prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov
a metodikov na tieto úpravy. Náhľad na nasadené upravené riešenie je v nasledujúcich
podkapitolách.

4.2.2.1 Zmeny a úpravy všeobecných kľúčových kompetencií v module Tvorba a revízia NŠZ
Do systému bol nasadená úprava časti kompetenčný model v module Tvorba a revízia NŠZ, ako
reakcia na spätnú väzbu a požiadavky na úpravu úrovní všeobecných kľúčových kompetencií (ďalej
len „VKK“) na lepšie nastavenie najmä na netechnické zamestnania. Popis návrhu riešenia je
v nasledujúcich podkapitolách. Náhľad na nasadené upravené riešenie je zobrazený na nasledujúcich
obrázkoch.
Obrázok č. 123 Náhľad na nasadené riešenie úpravy všeobecných kľúčových kompetencií v module
Tvorba a revízia NŠZ – základná stránka kompetenčného modelu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Náhľad na nastavenie úpravy úrovne danej VKK.
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Obrázok č. 124 Náhľad na nasadené riešenie úpravy všeobecných kľúčových kompetencií v module
Tvorba a revízia NŠZ – úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Náhľad na zobrazenie zmeny úrovne VKK v zobrazení NŠZ.
Obrázok č. 125 Náhľad na nasadené riešenie úpravy všeobecných kľúčových kompetencií v module
Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Náhľad na zobrazenie zmeny úrovne VKK v zobrazení karty NŠZ na www.sustavapovolani.sk.
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Obrázok č. 126 Náhľad na nasadené
www.sustavapovolani.sk

riešenie

úpravy

zobrazenia

karty

NŠZ

na

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.2.2 Zmeny a úpravy časti Legislatívny rámec vzdelania v module Tvorba a revízia NŠZ
Do systému bola nasadená úprava časti Legislatívny rámec v module Tvorba a revízia NŠZ, ako reakcia
na spätnú väzbu požiadavky na rozšírenie funkcionality o možnosť zadať legislatívny rámec pre NŠZ.
Popis návrhu riešenia je v nasledujúcich podkapitolách. Náhľad na nasadené upravené riešenie je
zobrazený na nasledujúcich obrázkoch.
Rozšírenie stránky Základné informácie o polia na legislatívny rámec.
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Obrázok č. 127 Náhľad na nasadené riešenie úpravy legislatívneho rámca v module Tvorba a
revízia NŠZ – úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Spôsob zobrazenia legislatívneho rámca v privátnej časti.
Obrázok č. 128 Náhľad na nasadené riešenie úpravy legislatívneho rámca v module Tvorba a
revízia NŠZ – úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Spôsob zobrazenia legislatívneho rámca vo verejnej časti.
Obrázok č. 129 Náhľad na nasadené riešenie úpravy legislatívneho rámca v module Tvorba a
revízia NŠZ – úprava

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.2.2.3 Zmeny a úpravy časti Pripomienky v module Tvorba a revízia NŠZ
Do systému bola nasadená úprava časti Pripomienky v module Tvorba a revízia NŠZ, ako reakcia na
spätnú väzbu a požiadavky na rozšírenie funkcionality o možnosť zadať odôvodnenie zamietnutia
pripomienky autorom. Popis návrhu riešenia je v nasledujúcich podkapitolách, náhľad na nasadené
upravené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. Bola doplnená nová stránka Zamietnutie
pripomienky na zadanie odôvodnenia.
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Obrázok č. 130 Náhľad na nasadené riešenie úpravy pripomienky v module Tvorba a revízia NŠZ –
odôvodnenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Spôsob zobrazenia zamietnutej pripomienky aj s odôvodnením zamietnutia.
Obrázok č. 131 Náhľad na nasadené riešenie úpravy pripomienky v module Tvorba a revízia NŠZ –
zobrazenie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

538

4.3 Analýza a návrh riešenia – zmeny a nové funkcionality
V tejto kapitole je uvedený popis navrhnutých zmien modulov už zapracovaných do produkčného
prostredia a nových funkcionalít na dosiahnutie požadovaného výsledku. V prvej časti kapitoly sú
popísané nové moduly a ich časti:
▪

analýza a návrh riešenia modulu Aktualizácia sektorových stratégií – doplnenie funkčnej
špecifikácie,

▪

analýza a návrh riešenia modulov Tvorba a revízia NŠZ a Správa návrhov – Znalecké činnosti.

Nasledujú úpravy na moduly a ich časti:
▪

analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – zmena nastavenia všeobecných
kľúčových kompetencií,

▪

Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie nastavenia úrovne
vzdelania o legislatívny rámec,

▪

analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky.

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu a optimalizácie po nasadení do
testovacieho a produkčného prostredia.

4.3.1 Analýza a návrh riešenia modulu Aktualizácia sektorových stratégií
V tejto časti kapitoly sú popísané časti modulu Aktualizácia sektorových stratégií, ktoré neboli
zapracované do predchádzajúcej priebežnej správy.

4.3.1.1 Analýza sektora
Všetky stránky časti Analýzy sektora budú mať rovnakú hlavičku stránky. Bude sa zobrazovať názov
časti Strategická analýza sektora, názov a logo danej sektorovej rady. Návrh riešenia je pripravený
ako štyri samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre:
▪

zoznam analýz sektora (odvetvia),

▪

sumárny prehľad článkov,

▪

pridanie/úprava analýz,
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▪

detail analýzy a pripomienky.

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá
stránka bude zoznam všetkých vytvorených článkov, ich stav, počet pripomienok a zároveň bude
možnosť použiť ktorúkoľvek funkcionalitu alebo stránku tejto časti. Sumár uvádza prehľad
vytvorených článkov s kompletným textom článkov a jednoduchý prehľad toho, čo bolo vytvorené,
s možnosťou vrátiť sa na zoznam alebo ísť na detail konkrétneho článku. Detail je prehľad
konkrétneho článku a všetkých pripomienok, ktoré boli ku článku napísané. V tejto časti je možné
pridávať pripomienky ku článku, upravovať pripomienky, ktoré autor ešte nerevidoval. Autor článku
má možnosť prejsť na úpravu článku a revidovať pripomienky. Stránka Pridanie analýzy je určená na
písanie a úpravu článkov a tajomník na tejto stránke má možnosť článok uzamknúť, zrušiť, aktivovať
a schváliť. Detailný popis jednotlivých stránok je popísaný v príslušných podkapitolách pod
príslušným obrázkom návrhu stránky.
Zoznam analýz sektora
Zoznam analýz sektora primárne slúži na prehľad o stave článkov a zároveň, ako navigačná stránka na
všetky funkcionality časti stratégie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 132 Návrh stránky zoznam analýz sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti, filtre na vyhľadávanie a tlačidlá s voľbami:
▪

sumárny prehľad – prepojenie na stránku sumárneho prehľadu článkov,

▪

pridať analýzu – prepojenie na stránku pridať analýzu,

▪

upraviť – prepojenie na stránku úprava analýzy,

▪

detail – prepojenie na stránku detail analýzy.

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve analýzy a filtrom podľa
stavu článku. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter podľa autora článku s možnosťami Moje
a Všetky, predvolená bude možnosť všetky. Následne bude zobrazený zoznam názvov článkov Analýz
sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú:
▪

autor (link na profil autora – obmedzený bez osobných dát),

▪

názov analýzy,

▪

pripomienky (počet),

▪

stav článku (rozpracovaný, aktívny, zrušený, uzamknutý a schválený),

▪

dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku).

Zoznam analýz bude zoraďovaný podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu,
článku alebo pripomienok). Vedľa každého záznamu budú tlačidlá Upraviť a Detail. Tlačidlo Upraviť sa
bude zobrazovať iba autorovi daného článku a tajomníkovi danej sektorovej rady. Tlačidlo Upraviť
bude prepojenie na stránku pridanie/úprava článkov a tlačidlo Detail je prepojenie na stránku Detail
článku.
Článok môže mať nasledujúce stavy:
▪

rozpracovaný (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky),

▪

aktívny (autor môže upravovať a dajú sa pridávať pripomienky, identifikácia konkrétneho
článku na dopracovanie),

▪

zrušený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky)

▪

uzamknutý (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky, medzistav na rokovanie),

▪

schválený (nedá sa upraviť, ani pridávať pripomienky).

Sumár článkov
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Sumár článkov primárne slúži na prehľad a štúdium tém článkov, ktoré už boli popísané. Návrh
riešenia stránky Sumár je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 133 Návrh sumáru článkov Analýz sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti prehľad článkov s možnosťou zobraziť celý text
daného článku. Prehľad článkov zobrazí nadpis a prvé dva riadky textu článku. Pri zobrazenom celom
texte článku bude dostupná možnosť menej..., ktorá vráti článok do prehľadovej formy. Články budú
zoradené podľa dátumu relevantnej zmeny (dátumu vytvorenia/úpravy názvu, textu alebo
pripomienok). Jednotlivé články v plnom zobrazení budú pozostávať z názvu analýzy sektora, ktorý
bude zároveň aj odkaz na detail článku a počtu pripomienok k danému článku. Ďalej bude zobrazený
text článku a nakoniec informácie o autorovi, dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny článku.
Pridanie analýzy
Stránka Pridanie analýzy primárne slúži na pridávanie nových a úpravu existujúcich článkov. Návrh
riešenia stránky Pridanie poslania je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 134 Návrh pridávania článku analýzy sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti dve výberové polia, ktoré budú dostupné iba
tajomníkovi danej sektorovej rady. Prvý upravuje stav článku z možností:
▪

rozpracovaný,

▪

zrušený,

▪

aktívny,

▪

uzamknutý,

▪

schválený.

Systém pri vytváraní/pridávaní článku automaticky priradí stav rozpracovaný, zvyšné štyri stavy
nastavuje tajomník danej sektorovej rady podľa potrieb a fázy riešenia stratégie. Druhé výberové
pole bude možnosť priradiť autora článku. Táto voľba bude dostupná len tajomníkovi danej
sektorovej rady.
Ďalej bude na stránke

textové pole na napísanie názvu poslania sektora, ktorý jednoznačne

špecifikuje oblasť, o ktorej bude článok. Hneď pod názvom bude ďalšie textové pole na samotný text
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článku. Nakoniec pod textom článku bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do
databázy a systém zobrazí stránku zoznam poslaní sektora.
Povinné polia budú označené červenou hviezdičkou na túto stránku sú to:
▪

nadpis,

▪

text článku.

Detail článku
Detail článku primárne slúži na pridávanie, editáciu a revidovanie pripomienok k danému článku.
Návrh riešenia stránky detail je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 135 Návrh stránky detail článku analýzy sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti názov článku analýzy sektora a tlačidlá Upraviť
a Vymazať. Tlačidlo Vymazať bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej rady, pomocou tlačidla
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bude možné článok vymazať. Tlačidlo Upraviť bude dostupné autorovi článku a tajomníkovi danej
sektorovej rady, pomocou tlačidla bude možné editovať článok. Stránka bude ďalej rozdelená na dve
časti, a to časť s informáciami o článku a časť s pripomienkami.
Časť články bude pozostávať zo zobrazeného mena autora, ktoré bude zároveň aj odkaz na profil
daného používateľa (s obmedzením – bez osobných údajov). Ďalej bude článok obsahovať informáciu
o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu článku a nakoniec samotný text článku.
Časť pripomienky bude pozostávať z tlačidla Pridať pripomienku, pomocou ktorého môže používateľ
pridať pripomienku. Na nasledujúcom obrázku je návrh stránky Pridať pripomienku.
Obrázok č. 136 Návrh pridania pripomienky na analýzu sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka Pridať pripomienku sa bude skladať z nadpisu Pridanie pripomienky a textového poľa na text
pripomienky. Pod textovým polom bude tlačidlo Uložiť pripomienku, pomocou ktorého sa uloží
pripomienka.
Pod tlačidlom Pridať pripomienku budú jednotlivé pripomienky. Pripomienky budú pozostávať zo
zobrazeného mena autora, ktorý bude zároveň aj odkaz na profil daného používateľa (s obmedzením
– bez osobných údajov). V časti danej pripomienky bude aj tlačidlo Upraviť, pomocou ktorého môže
autor pripomienky editovať svoju pripomienku. Editovanie pripomienky bude dostupné do doby, kým
autor článku nevyjadrí súhlas alebo nesúhlas s pripomienkou. Toto tlačidlo bude viditeľné len
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autorovi danej pripomienky a len do doby reakcie autora článku (stav zadaná). Ďalej bude
pripomienka obsahovať informáciu o dátume vytvorenia, dátume poslednej zmeny textu
pripomienky a nakoniec samotný text pripomienky. Vedľa pripomienky bude mať autor článku
dostupné dve tlačidlá. Stlačením tlačidla Akceptovať zmení stav pripomienky na akceptovaná a
stlačením tlačidla Zamietnuť pripomienku zmení stav na zamietnutá. Takto formátované jednotlivé
pripomienky budú zoradené pod sebou.
Pripomienky budú mať nasledujúce stavy:
▪

zadaná,

▪

akceptovaná,

▪

zamietnutá.

Tajomník bude mať možnosť zmeniť stav pripomienky na akceptovaná/zamietnutá, a to v prípade ak
na rokovaní sektorovej rady odhlasujú členovia zmenu zapracovania pripomienky.

4.3.1.2 Zoznam strategických dokumentov národného, európskeho aj nadnárodného
rozmeru.
Všetky stránky sekcie Zoznam strategických dokumentov budú mať podobné hlavičky stránky. Bude
sa zobrazovať názov stránky na jednoduchšie pochopenie rozloženia a činnosti na stránke vzhľadom
na viacero zoznamov. Ďalej názov sektorovej rady a logo sektorovej rady. Návrh riešenia je
pripravený ako tri samostatné stránky, ktoré budú v tejto štruktúre:
▪

zoznam dokumentov,

▪

zobrazenie dokumentu,

▪

priradenie dokumentov k stratégii.

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú používateľ chce vykonať. Prvá
stránka je zoznam, ktorá dáva prehľad o názvoch všetkých dokumentov použitých alebo potrebných
na sektorovú stratégiu. Stránka zobrazenie dokumentu je zobrazenie informácií o danom dokumente.
Zároveň je tam možnosť použiť funkcionalitu na pridanie - výber ďalších dokumentov. Výber je
prehľad nahraných strategických dokumentov, kde sa dajú vybrať potrebné dokumenty a následne
pridať do zoznamu použitých strategických dokumentov. Detailný popis jednotlivých stránok je
popísaný v príslušných kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu stránky.
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Zoznam použitých strategických dokumentov
Zoznam strategických dokumentov primárne slúži na prehľad použitých strategických dokumentov
a zároveň, ako navigačná stránka na pridávanie nových dokumentov do zoznamu. Návrh riešenia
stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 137 Návrh zoznamu použitých strategických dokumentov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod hlavičkou tlačidlo Pridať dokumenty k stratégii – prepojenie na stránku Výber
dokumentov. Ďalej bude dostupné vyhľadávanie na základe fulltextového vyhľadávania v názve
dokumentov. K vyhľadávaniu budú dostupné tlačidlá Filtrovať a Reset na zapnutie a vypnutia
filtrovania zoznamu.
Následne bude zobrazený zoznam názvov použitých strategických dokumentov. Jednotlivé položky
zobrazované v zozname budú:
▪

názov dokumentu,

▪

pridal do zoznamu,

▪

akcie – tlačidlo Zobraziť – prepojenie na stránku informácií o dokumente,

▪

akcie – tlačidlo Odstrániť – odobranie dokumentu zo zoznamu.

Zoznam použitých strategických dokumentov bude zoraďovaný podľa dátumu pridania do zoznamu,
čo znamená, že nové dokumenty budú vo vrchnej časti zoznamu. Vedľa každého záznamu bude
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tlačidlo Zobraziť, ktoré je prepojené na stránku Informácie o dokumente. Zoznam bude delený na
stránky po 15 záznamoch.

Zobrazenie dokumentov
Zobrazenie strategických dokumentov primárne slúži na prehľad informácií o strategických
dokumentoch. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 138 Návrh zobrazenia strategických dokumentov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať pod hlavičkou Informácie o dokumente zobrazené jednotlivé informácie
o dokumente:
▪

názov dokumentu,

▪

sektorovú radu,

▪

druh dokumentu,

▪

odkaz na dokument,

▪

stručnú charakteristiku dokumentu,

▪

vplyv/dopad na sektor,

▪

rok vydania,

▪

inštitúciu, ktorá dokument vydala,

▪

dátum pridania,

▪

pridal (do strategických dokumentov),
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▪

použil v stratégii (pridal do zoznamu použitých strategických dokumentov).

Následne bude zobrazené tlačidlo Zobraziť súbor, ako link na daný dokument a tlačidlo Späť na
návrat na zoznam použitých strategických dokumentov.

Priradiť dokumenty k stratégii
Stránka priradenie strategických dokumentov primárne slúži na prehľad dostupných strategických
dokumentov a zároveň, ako nástroj na pridávanie nových dokumentov do zoznamu. Návrh riešenia
stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 139 Návrh stránky priradenie použitých strategických dokumentov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude vychádzať zo základnej stránky pridávania strategických dokumentov rozšírenú o časť
výberu dokumentov a tlačidlá na pridávanie dokumentov do zoznamu. Pod hlavičkou stránky Priradiť
dokumenty k stratégii bude zobrazený filter s možnosťami filtrovania podľa:
▪

fulltextového vyhľadávania v názve dokumentu,

▪

sektorovej rady,

▪

druhu dokumentu,

▪

tlačidla filtrovať – aktivuje vybraný filter,

▪

tlačidla reset – vypne filtrovanie.
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Následne bude zobrazený zoznam názvov strategických dokumentov, jednotlivé položky zobrazované
v zozname budú:
▪

názov dokumentu,

▪

druh dokumentu,

▪

sektorová rada,

▪

checkbox na označenie dokumentu.

Checkbox bude slúžiť na označovanie dokumentov, ktoré majú byť pridané do zoznamu použitých
strategických dokumentov. Zároveň bude dostupné označenie všetkých dokumentov zobrazených na
stránke. Pod zoznamom bude tlačidlo Pridať na pridanie vybraných strategických dokumentov do
zoznamu. Pridávanie do zoznamu použitých dokumentov bude vždy len z viditeľnej obrazovky, čo
znamená že autor vidí, ktoré dokumenty pridáva.

4.3.2 Analýza a návrh riešenia modulov Tvorba a revízia NŠZ a Správa návrhov – Znalecké
činnosti
Cieľom časti riešenia Znalecké činnosti je optimalizovať a vytvoriť prostredie na tvorbu, úpravu,
mazanie a zobrazenie odborných vedomostí a zručností súvisiacich so znaleckou činnosťou. Doplniť
funkcionalitu a vytvoriť možnosti lepšieho využitia IS NSP/SRI na dopĺňanie informácií o znaleckých
činnostiach v rámci daného NŠZ, ktoré budú slúžiť registrovaným používateľom, tajomníkom a
projektovým manažérom na:
▪

výber / povolenie rozšírenia NŠZ o znalecké činnosti,

▪

tvorbu podkladov pre znaleckú činnosť,

▪

prehľad a pripomienkovanie informácií ku znaleckým činnostiam,

▪

revízie vytvorených podkladov pre znalecké činnosti,

▪

prehľadné zobrazenie informácií ku znaleckým činnostiam,

▪

zverejnenie finálnych verzií informácií ku znaleckým činnostiam v NŠZ.

4.3.2.1 Ciele aktualizácie modulu pre jednotlivé cieľové skupiny
Tento modul budú využívať nasledujúce skupiny používateľov:
▪

participujúci experti na projekte: tvorba, štúdium, pripomienkovanie informácií ku znaleckým
činnostiam,
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▪

tajomníci sektorových rád: zjednodušenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri správe,
manažmente, úpravách a schvaľovaní informácií k znaleckým činnostiam NŠZ,

▪

projektový manažér SRI: zjednodušenie a sprehľadnenie aplikácie s cieľom časovej úspory pri
správe, kontrole a postupoch pri tvorbe a revízií NŠZ časti Znalecké činnosti.

Riešenie prihliada aj na ďalšie pripravované moduly pre IS NSP/SRI v budúcich činnostiach.

4.3.2.2 Popis funkčnosti
V tejto časti je uvedený popis funkcií pre jednotlivé cieľové skupiny využívajúce navrhované
funkcionality.
Funkčnosť pre neprihláseného používateľa
Neregistrovaný používateľ nemá prístup do privátnej zóny systému. Registráciu používateľa
zabezpečuje tajomník sektorovej rady alebo administrátor. Vyplnením používateľského mena a emailu, systém automaticky odošle predmetnej osobe (expertovi) registračný e-mail s informáciami
potrebnými k prihláseniu sa do IS NSP/SRI.
Funkčnosť pre prihláseného používateľa - expertaPrihlásený používateľ má plnú dostupnosť
k zobrazeniu finálnych verzií NŠZ a informácií k znaleckým činnostiam, ako člen sektorovej rady, autor
NŠZ a člen pracovnej skupiny pre NŠZ má prístup a oprávnenia podľa priradenej funkcie.
Funkčnosť pre Realizačný tím SRI
Tajomník sektorovej rady
Tajomník bude mať možnosť povoľovať rozšírenie NŠZ o znalecké činnosti. Bude mať ďalšie nástroje
na správu, manažment, kontrolu, úpravu, pripomienkovanie a schvaľovanie v procese tvorby a revízie
NŠZ v jeho pôsobnosti.
Administrátor
Administrátor vykonáva jednotlivé jednorazové exporty a importy. Vykonáva administráciu systému a
pomoc ostatným používateľom.
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Programátor
Zabezpečuje vývoj a opravy IS NSP/SRI podľa požiadaviek projektového manažéra SRI.
Projektový manažér SRI
Zabezpečuje riadenie prác spojených s analýzou, testovaním, nasadením verzií a následne
zabezpečuje riešenie vzniknutých problémov a odstraňovanie chýb. Zabezpečuje manažment
a logistiku prác a úloh na tvorbe a revízii NŠZ v celom procese aj na informácie k znaleckým
činnostiam. Kontroluje a dohliada na termíny a plnenie nastavených úloh na tvorbe jednotlivých NŠZ.

4.3.2.3 Štruktúra časti Znalecké činnosti
Funkcionalita časti Znalecké činnosti bude rozšírenie modulu Tvorba a revízia NŠZ, povoľovanie –
prepnutie stavu časti Znalecké činnosti do aktívneho stavu bude zabezpečovať tajomník. Samotná
štruktúra časti na tvorbu sa bude skladať z nasledujúcich nových stránok:
▪

domovská stránka - neaktívna,

▪

domovská stránka – aktívna,

▪

zoznam OV potrebných pre znaleckú činnosť,

▪

zoznam OZ potrebných pre znaleckú činnosť,

▪

pridať/upraviť OV ku znaleckej činnosti,

▪

pridať/upraviť OZ ku znaleckej činnosti,

▪

zobraziť OV,

▪

zobraziť OZ,

▪

odstrániť OV,

▪

odstrániť OZ,

▪

pridať návrh OV,

▪

pridať návrh OZ,

▪

zoznam návrhov OV,

▪

zoznam návrhov OZ,

▪

správa návrhov – znalecké činnosti OV,

▪

správa návrhov – znalecké činnosti OZ,

▪

správa návrhov – vyriešiť, zobraziť, schváliť, schváliť 2. krok, zamietnuť, už existuje, upraviť.
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Zároveň budú upravené nasledujúce stránky na zabezpečenie funkcionality časti Znalecké činnosti:
▪

domovská stránka tvorby a revízie NŠZ,

▪

bočný panel,

▪

domovská stránka návrhov,

▪

domovská stránka správy návrhov,

▪

zobrazenie NŠZ.

Jednotlivé nové a upravené stránky sú detailne popísané v nasledujúcich podkapitolách.

4.3.2.4 Domovská stránka časti Znalecké činnosti
Domovská stránka časti Znalecké činnosti bude obsahovať nadpis Znalecké činnosti, názov daného
NŠZ. Stránka bude mať dve verzie zobrazenia:
▪

neaktivovaná,

▪

aktivovaná.

Návrh riešenia obidvoch verzií domovskej stránky je na nasledujúcich obrázkoch.
Obrázok č. 140 Návrh riešenia domovskej stránky Znalecké činnosti – neaktivovaná verzia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pod nadpisom bude zobrazená veta „Zamestnanie nemá vytvorenú verziu pre znaleckú činnosť“.
Takto budú stránku vidieť autori a používatelia v neaktivovanom stave. Tajomník bude mať na tejto
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stránke dostupné výberové pole na aktiváciu znaleckých činností pre dané NŠZ. V poli budú na výber
nasledujúce možnosti:
▪

bez znaleckej činnosti (prednastavená voľba),

▪

znalecké činnosti.

Nakoniec pod výberom bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém
zobrazí domovskú stránku podľa vybranej voľby. Aktivovaná stránka bude mať viaceré prvky na prácu
pri tvorbe tejto časti NŠZ. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 141 Návrh riešenia domovskej stránky Znalecké činnosti – aktivovaná verzia

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránky bude mať pod nadpisom zobrazenú vetu „Vyberte, prosím, odborné vedomosti a zručnosti,
ktoré sú potrebné pre znaleckú činnosť NŠZ.“ a zároveň bude mať tajomník na tejto stránke dostupné
výberové pole na zmenu stavu znaleckých činností pre dané NŠZ. Pod výberom bude tlačidlo Uložiť,
pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí domovskú stránku podľa vybranej
voľby. V druhej časti stránky budú zobrazené dve tlačidlá na pridávanie odborných vedomostí
a zručností súvisiacich so znaleckými činnosťami. Pod každým tlačidlom budú zobrazené počty
pridaných odborných vedomostí a zručností v jednotlivých častiach.
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4.3.2.5 Úprava domovskej stránky Tvorba a revízia NŠZ a bočný panel
Domovská stránka Tvorba a revízia NŠZ bude rozšírená o tlačidlo Znalecké činnosti a popis na ľahšiu
orientáciu. Text popisu bude „Znalecké činnosti - vytvorenie verzie NŠZ znalecké činnosti a úprava
predpokladov pre znalecké činnosti“. Tlačidlo bude smerovať na domovskú stránku časti Znalecké
činnosti. Rovnaké tlačidlo bude doplnené aj k bočnému panelu. Návrhy riešenia úprav sú na
nasledujúcich obrázkoch.
Obrázok č. 142 Návrh riešenia úpravy domovskej stránky Tvorba a revízia NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Obrázok č. 143 Návrh riešenia úpravy bočného panela

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.2.6 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných vedomostí
Po kliknutí na tlačidlo Odborné vedomosti na základnej stránke modulu Tvorba a revízia NŠZ v časti
Znalecké činnosti bude zobrazená stránka modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti –
zoznam odborných vedomostí. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 144 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných vedomostí

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z nadpisu odborné vedomosti a názvu NŠZ, pod nadpisom bude tlačidlo
Pridať záznam a zobrazený počet pridaných záznamov. Nasledovať bude zoznam priradených
záznamov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

názov odborných vedomostí (názov inovácie),

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,

▪

dátum poslednej úpravy,

▪

akcie – zobraziť – zobrazenie súhrnných informácií o zázname,

▪

akcie – upraviť – úprava nastavení záznamu,

▪

akcie – odstrániť – odstránenie záznamu.

Pod zoznamom budú zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné
nevyriešené pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“.
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4.3.2.7 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridať/upraviť
odbornú vedomosť
Po stlačení tlačidla Pridať záznam bude zobrazená stránka pridania odbornej vedomosti. Návrh
riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 145 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridať/upraviť
odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z nadpisu pridať odbornú vedomosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude päť
polí. Prvé bude vyhľadávacie pole na výber názvu odbornej vedomosti, potom pole na výber inovácie,
nasledovať bude combo-box na výber úrovne SKKR pridávanej odbornej vedomosti. Výber úrovne
SKKR bude obmedzený podľa nastavenia požadovanej úrovne vzdelania. Nasledovať bude textové
pole na zadanie špecifikácie k pridávanej odbornej vedomosti a combo-box na výber perspektívy
pridávanej odbornej vedomosti. Výber položiek perspektívy bude z:
▪

aktuálna,

▪

budúca.

Pod poľami bude zobrazené tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa budú ukladať zmeny do databázy a
systém zobrazí stránku modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam odborných
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vedomostí. Nakoniec bude dostupné tlačidlo na pridanie návrhu odbornej vedomosti, ak autor
nenájde požadovanú vedomosť v databáze.
Na tejto stránke budú tri povinné polia:
▪

názov odborných vedomostí,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.

Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridať odbornú vedomosť je
identický so stránkou modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – upraviť odbornú
vedomosť, rozdiel je len v nadpise stránky preto sa nebude opakovať návrh riešenia na stránku
upraviť.

4.3.2.8 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zobraziť
odbornú vedomosť
Po stlačení tlačidla Zobraziť na stránke modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných vedomostí bude zobrazená stránka zobrazenia informácií o danej odbornej vedomosti.
Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 146 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zobraziť
odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude pozostávať z nadpisu odborná vedomosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude zobrazený
názov odbornej vedomosti. Nasledovať budú zobrazené informácie:
▪

kategória odbornej vedomosti,

▪

príznak,

▪

úroveň SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,

▪

dátum úpravy,

▪

dátum pridania,

▪

priradené inovácie.

Na stránke bude dostupné tlačidlo Upraviť, jeho funkcionalita bude totožná s funkcionalitou tlačidla
Upraviť na stránke modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam odborných
vedomostí.

4.3.2.9 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – odstrániť
odbornú vedomosť
Po stlačení tlačidla Odstrániť na stránke modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných vedomostí bude zobrazená stránka potvrdenia odstránenia priradenej odbornej
vedomosti. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 147 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – odstrániť
odbornú vedomosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude pozostávať z nadpisu odstrániť odbornú vedomosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude
zobrazený názov odbornej vedomosti. Nasledovať budú zobrazené informácie:
▪

kategória odborných vedomostí,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.

Pod informáciami bude zobrazená veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto
vetou budú zobrazené tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu
a tlačidlom Nie bude odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude
zobrazená stránka modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti - zoznam odborných
vedomostí s aktualizovaným zoznamom záznamov.

4.3.2.10 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných zručností
Po kliknutí na tlačidlo Odborné zručnosti na základnej stránke modulu Tvorba a revízia NŠZ časť
Znalecké činnosti bude zobrazená stránka modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti zoznam odborných zručností. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 148 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných zručností

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude pozostávať z nadpisu odborné zručnosti a názvu NŠZ, pod nadpisom bude tlačidlo
Pridať záznam a zobrazený počet pridaných záznamov. Nasledovať bude zoznam názvov priradených
záznamov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

názov odbornej zručnosti,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,

▪

príznak,

▪

dátum poslednej úpravy,

▪

akcie – zobraziť – zobrazenie súhrnných informácií o zázname,

▪

akcie – upraviť – úprava nastavení záznamu,

▪

akcie – odstrániť – odstránenie záznamu.

Pod zoznamom budú zobrazené nevyriešené pripomienky k tejto časti, ak nebudú dostupné
nevyriešené pripomienky k tejto časti, bude zobrazená informácia „Bez nevyriešených pripomienok.“

4.3.2.11 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridať/upraviť
odbornú zručnosť
Po stlačení tlačidla Pridať záznam bude zobrazená stránka pridania odbornej zručnosti. Návrh riešenia
stránky je na nasledujúcom obrázku.

562

Obrázok č. 149 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridať/upraviť
odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z nadpisu pridať odbornú zručnosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude päť
polí. Prvé bude vyhľadávacie pole na výber názvu odbornej zručnosti, ďalšie výber inovácie,
nasledovať bude combo-box na výber úrovne SKKR pridávanej odbornej zručnosti. Výber úrovne
SKKR bude obmedzený podľa nastavenia požadovanej úrovne vzdelania. Nasledovať bude textové
pole na zadanie špecifikácie k pridávanej odbornej zručnosti, a combo-box na výber perspektívy
pridávanej odbornej zručnosti. Výber položiek bude z:
▪

aktuálna,

▪

budúca.

Pod poľami bude zobrazené tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém
zobrazí stránku modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam odborných zručností.
Nakoniec bude dostupné tlačidlo na pridanie návrhu odbornej vedomosti, ak autor nenájde
požadovanú vedomosť v databáze.
Na tejto stránke budú tri povinné polia:
▪

názov odbornej zručnosti,
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▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.

Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridať odbornú zručnosť je
identický so stránkou modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – upraviť odbornú zručnosť,
rozdiel je len v nadpise stránky. Z tohto dôvodu nebudeme duplikovať návrh riešenia na stránku
upraviť.

4.3.2.12 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zobraziť
odbornú zručnosť
Po stlačení tlačidla Zobraziť na stránke modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných zručností bude zobrazená stránka zobrazenia informácií o danej odbornej zručnosti.
Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 150 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zobraziť
odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z nadpisu odborná zručnosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude zobrazený
názov odbornej zručnosti. Nasledovať budú zobrazené informácie:
▪

kategória odborných zručností,
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▪

vyžaduje kategóriu vedomostí,

▪

príznak,

▪

úroveň SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,

▪

znak,

▪

dátum úpravy,

▪

dátum pridania,

▪

priradené inovácie.

4.3.2.13 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – odstrániť
odbornú zručnosť
Po stlačení tlačidla Odstrániť na stránke modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – zoznam
odborných zručností bude zobrazená stránka potvrdenia odstránenia priradenej odbornej zručnosti.
Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 151 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – odstrániť
odbornú zručnosť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z nadpisu odstrániť odbornú zručnosť a názvu NŠZ, pod nadpisom bude
zobrazený názov odbornej zručnosti. Nasledovať budú zobrazené informácie:
▪

kategória odbornej zručnosti,

▪

úroveň SKKR,

▪

perspektíva.
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Pod informáciami bude zobrazená veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto
vetou budú zobrazené tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu
a tlačidlom Nie bude odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude
zobrazená stránka modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti - zoznam odborných zručností
s aktualizovaným zoznamom záznamov.

4.3.2.14 Úprava domovskej stránky návrhov
Stránka zoznam návrhov na doplnenie odborných vedomostí
Na domovskej stránke zoznam návrhov budú doplnené dve nové záložky na návrhy odborných
vedomostí a zručností pre znalecké činnosti. Návrh riešenia na odborné vedomosti je na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 152 Návrh riešenia stránky zoznam návrhov na doplnenie OV pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Návrhy na doplnenie OV pre znalecké činnosti a názov NŠZ.
Nasledovať bude tlačidlo pridať návrh na pridanie ďalšieho návrhu. Ďalej bude zobrazený zoznam
návrhov na doplnenie odborných vedomostí do databázy a návrhov zmien názvov odborných
vedomostí, zobrazené budú nasledovné údaje:
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▪

id,

▪

názov navrhovanej odbornej vedomosti,

▪

stav návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

zobraziť – tlačidlo na zobrazenie detailu návrhu na novej podstránke.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť sa autorovi zobrazí nová podstránka s detailom návrhu odbornej
vedomosti, podľa návrhu riešenia na obrázku nižšie.
Obrázok č. 153 Návrh riešenia stránky detail návrhu OV

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zoznam návrhov na doplnenie odborných zručností
Na stránke zoznam návrhov na doplnenie odborných zručností bude vytvorená stránka zoznam
návrhov OZ pre znalecké činnosti podľa návrhu riešenia na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 154 Návrh riešenia stránky zoznam návrhov na doplnenie OZ pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Návrhy na doplnenie OZ pre znalecké činnosti a názov NŠZ.
Nasledovať bude tlačidlo pridať návrh na pridanie ďalšieho návrhu. Ďalej bude zobrazený zoznam
návrhov na doplnenie odborných zručností do databázy a návrhov zmien názvov odborných zručností
do databázy, zobrazené budú nasledovné údaje:
▪

id,

▪

názov navrhovanej odbornej zručnosti,

▪

stav návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

zobraziť – tlačidlo na zobrazenie detailu návrhu na novej podstránke.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť sa autorovi zobrazí nová podstránka s detailom návrhu odbornej
zručnosti, podľa návrhu riešenia na obrázku nižšie.
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Obrázok č. 155 Návrh riešenia stránky detail návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.2.15 Rozšírenie modulu Tvorba a revízia NŠZ o časť návrhy nových položiek pre znalecké
činnosti
Pridať do menu k časti Tajomník položku Správa návrhov, ktorá bude smerovať na stránku správy
návrhov. Stránka návrhov sa bude skladať zo siedmich častí podľa typov návrhov:
▪

certifikáty,

▪

regulácie,

▪

prax,

▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti,

▪

OV pre znalecké činnosti,

▪

OZ pre znalecké činnosti.

Každá časť správy návrhov bude mať aj podstránky na analýzu, vyhodnotenie a zobrazenie detailov
k danému návrhu. Jednotlivé podstránky budú:
▪

detail,

▪

vyhľadávanie,

▪

schválenie,

▪

zamietnutie,

▪

nahradenie,

▪

zmeniť zodpovednú osobu.
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Návrhy riešenia na jednotlivé časti pridaných položiek súvisiacich so znaleckými činnosťami sú
popísané v samostatných podkapitolách rozdelených podľa typov návrhov.
Vzhľadom na pravdepodobnosť opakovaných návrhov tých istých požiadaviek na pridanie do
číselníku budú všetky návrhy dostupné na zobrazenie všetkým tajomníkom, ale zmeniť stav môže len
priradený zodpovedný pracovník (tajomník a metodik). Vyhľadávať sa bude vo všetkých návrhoch
daného typu, ako optimalizácia času na vyriešenie návrhov podľa predchádzajúcich riešení.

4.3.2.16 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridanie návrhu
odbornej vedomosti
Pri tvorbe a revízii NŠZ na časť OV pre znalecké činnosti bude mať autor možnosť zadať dva typy
návrhov:
▪

novú odbornú vedomosť,

▪

zmenu názvu odbornej vedomosti.

Jednotlivé návrhy riešenia zmien a nových stránok na časť návrhy odborných vedomostí sú popísané
v ďalších podkapitolách dokumentu.
Návrh riešenia stránky pridať návrh odbornej vedomosti je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 156 Návrh riešenia stránky pridať návrh odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať návrh odbornej vedomosti a názov NŠZ. Nasledovať
budú polia:
▪

typ návrhu – pred-vyplnené na - návrh novej odbornej vedomosti,

▪

názov navrhovanej odbornej vedomosti – max. 256 znakov,

▪

oddeľovač - text: Nastavenia odbornej vedomosti pridávanej k NŠZ,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva.

Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Odoslať návrh, ktoré slúži ako uloženie vyplnených údajov
a zapísanie ďalších položiek na budúce použitie. Zároveň aktivuje poslanie mailu tajomníkovi ako
upozornenie na pridanie návrhu. Popis dodatočných polí aj potrebných informácií v upozornení sú
popísané nižšie.
Pole typ návrhu bude výber návrhu, ktorý bude chcieť autor vytvoriť. Výber bude z nasledujúcich
možností:
▪

návrh novej odbornej vedomosti,

▪

návrh na zmenu názvu odbornej vedomosti.

Po výbere typu návrhu budú upravené vlastnosti stránky podľa typu návrhu. Pri návrhu novej
odbornej vedomosti budú polia rovnaké ako je popísané nižšie.
Pole názov navrhovanej odbornej vedomosti bude textové pole na zadanie názvu odbornej
vedomosti s obmedzenou dĺžkou na 256 znakov.
Nasledujúce polia budú štandardné polia pridávanej odbornej vedomosti, ktoré sú potrebné
v prípade schválenia návrhu. Aby bolo možné danú odbornú vedomosť pridať ako plnohodnotne
pridanú k danému NŠZ.
Najskôr text „Nastavenia k pridaniu odbornej vedomosti k NŠZ:“
Pole SKKR na pridanie odbornej vedomosti k NŠZ bude výber zo zoznamu úrovní SKKR obmedzené
podľa nastavenia SKKR daného NŠZ.
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Pole špecifikácia bude textové pole na potreby doplňujúcich informácií k odbornej vedomosti pre
dané NŠZ.
Pole perspektíva bude pole s výberom zo zoznamu:
▪

aktuálna,

▪

budúca.

Prednastavená hodnota bude na aktuálna.
Na tejto stránke budú nasledujúce polia ako povinné položky:
▪

názov navrhovanej odbornej vedomosti,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pri výbere typu návrhu na zmenu názvu odbornej vedomosti budú polia upravené podľa návrhu
stránky na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 157 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu na zmenu názvu odbornej vedomosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pole názov navrhovanej odbornej vedomosti bude fulltextové vyhľadávanie, ako pri pridaní odbornej
vedomosti. V prípade keď bol návrh zadaný z úpravy odbornej vedomosti budú pred vyplnené
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položky SKKR, špecifikácia a perspektíva podľa nastavených hodnôt danej odbornej vedomosti.
V prípade ak daná odborná vedomosť nie je priradená k danému NŠZ budú mať ostatné polia rovnaké
parametre, ako pri návrhu novej odbornej vedomosti.
Na neskoršie využitie je nutné k návrhu ukladať ešte nasledujúce údaje:
▪

id NŠZ,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

id používateľa, ktorý návrh zadal,

▪

dátum a čas zadania,

▪

typ návrhu (odborné vedomosti NŠZ - nový),

▪

stav návrhu.

Pri zadaní návrhu alebo zmene zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu tajomníkovi danej
sektorovej rady, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj tajomník/tajomníčka,
posielame upozornenie na udalosť vytvorenia nového návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre
tvoju sektorovú radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
Pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
Oblasť: odborné vedomosti NŠZ – nový/zmena názvu. (podľa nastaveného typu návrhu)
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako, ako je zobrazené v návrhu na
certifikát.
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4.3.2.17 Návrh stránky modulu Tvorba a revízia NŠZ časť Znalecké činnosti – pridanie návrhu
odbornej zručnosti
Pri tvorbe a revízii NŠZ na časť odborné zručnosti bude mať autor možnosť zadať dva typy návrhov:
▪

novú odbornú zručnosť,

▪

zmenu názvu odbornej zručnosti.

Jednotlivé návrhy riešenia zmien a nových stránok na časť návrhy odborných zručností sú popísané
v ďalších kapitolách dokumentu.
Návrh riešenia stránky pridať návrh odbornej zručnosti je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 158 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Pridať návrh odbornej zručnosti a názov NŠZ. Nasledovať
budú polia:
▪

typ návrhu – pred vyplnené na - návrh novej odbornej zručnosti,

▪

názov navrhovanej odbornej zručnosti – max. 256 znakov,

▪

oddeľovač - text: Nastavenia odbornej zručnosti pridávanej k NŠZ,

▪

SKKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva.
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Ako posledné bude zobrazené tlačidlo Odoslať návrh, ktoré slúži ako uloženie vyplnených údajov
a zapísanie ďalších položiek na budúce použitie. Zároveň aktivuje poslanie mailu tajomníkovi ako
upozornenie na pridanie návrhu. Popis dodatočných polí aj potrebných informácií v upozornení sú
popísané nižšie.
Pole typ návrhu bude výber návrhu, ktorý bude chcieť autor vytvoriť. Výber bude z nasledujúcich
možností:
▪

návrh novej odbornej zručnosti,

▪

návrh na zmenu názvu odbornej zručnosti.

Po výbere typu návrhu budú upravené vlastnosti stránky podľa typu návrhu. Pri návrhu novej
odbornej zručnosti budú polia rovnaké ako je popísané nižšie.
Pole názov navrhovanej odbornej zručnosti bude textové pole určené na zadanie názvu odbornej
zručnosti s obmedzenou dĺžkou na 256 znakov.
Nasledujúce polia budú štandardné polia pridávanej odbornej zručnosti, ktoré sú potrebné v prípade
schválenia návrhu. Aby bolo možné danú odbornú zručnosť pridať ako plnohodnotne pridanú
k danému NŠZ.
Najskôr text „Nastavenia k pridaniu odbornej zručnosti k NŠZ:“
Pole SKKR na pridanie odbornej zručnosti k NŠZ jeho výber bude obmedzený podľa nastavenia SKKR
daného NŠZ.
Pole špecifikácia bude textové pole určené na potreby doplňujúcich informácií k odbornej zručnosti
pre dané NŠZ.
Pole perspektíva bude pole s výberom zo zoznamu:
▪

aktuálna,

▪

budúca.

Prednastavená hodnota bude na aktuálna.
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Na tejto stránke budú nasledujúce polia ako povinné položky:
▪

názov navrhovanej odbornej zručnosti,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pri výbere typu návrhu na zmenu názvu odbornej zručnosti budú polia upravené podľa návrhu
stránky na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 159 Návrh riešenia stránky pridať návrh zmeny názvu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Pole názov navrhovanej odbornej zručnosti bude fulltextové vyhľadávanie ako pri pridaní odbornej
zručnosti. V prípade, keď bol návrh zadaný z úpravy odbornej zručnosti budú predvyplnené položky
SKKR, špecifikácia a perspektíva podľa nastavených hodnôt danej odbornej zručnosti. V prípade ak
daná odborná zručnosť nie je priradená k danému NŠZ budú mať ostatné polia rovnaké parametre
ako pri návrhu novej odbornej zručnosti.
Na neskoršie využitie je nutné k návrhu ukladať ešte nasledujúce údaje:
▪

id NŠZ,

▪

stav NŠZ pri zadaní,

▪

id používateľa, ktorý návrh zadal,
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▪

dátum a čas zadania,

▪

typ návrhu (odborné zručnosti NŠZ - nový),

▪

stav návrhu.

Pri zadaní návrhu alebo zmene zodpovednej osoby poslať mailovú notifikáciu tajomníkovi danej
sektorovej rady, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj tajomník/tajomníčka,
posielame upozornenie na udalosť vytvorenia nového návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre
tvoju sektorovú radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
Pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
Oblasť: odborné zručnosti NŠZ - nový/zmena názvu. (podľa nastaveného typu návrhu)
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Grafická úprava notifikácií, podľa pôvodného návrhu rovnako, ako je zobrazený v časti certifikáty.

4.3.2.18 Úprava stránky Správa návrhov
Vzhľadom na zabezpečenie schvaľovania a pripomienkovania jednotlivých NŠZ sa predpokladá, že
tajomníci a metodici sa budú snažiť vyriešiť návrhy, čo najskôr po zadaní autorom. Autori môžu
zadávať návrhy iba v troch stavoch NŠZ podľa oprávnení na editáciu NŠZ:
▪

rozpracované,

▪

zapracovanie pripomienok PS,

▪

zapracovanie pripomienok.

Rovnako aj tajomníci a metodici budú mať možnosť vyriešiť návrh len v týchto troch stavoch NŠZ.
Zároveň bude do systému doplnená kontrola pri prepnutí stavu NŠZ z dokončené na schvaľovanie SR
(sektorovou radou) pomocou tlačidla vyžiadať schválenie SR. Tlačidlo bude tajomníkovi nedostupné,
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pokiaľ nebude mať NŠZ vyriešené všetky návrhy. To znamená že všetky návrhy budú v jednom
z týchto stavov:
▪

zamietnuté,

▪

nahradené existujúcim,

▪

schválené.

Ak nie, bude musieť tajomník prepnúť NŠZ do stavu zapracovanie pripomienok, vyriešiť všetky návrhy
a posunúť autorovi na kontrolu zmien po zapracovaní návrhov.
Úvodná stránka správy návrhov bude rozcestník na výber oblasti, ktorú ide tajomník riešiť. Zároveň
bude mať dostupnú informáciu na jednotlivé oblasti, koľko návrhov má nevyriešených. Návrh
riešenia úvodnej stránky správy návrhov je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 160 Návrh riešenia úpravy úvodnej stránky správy návrhov

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na pravej strane stránky budú tlačidlá s názvami oblastí návrhov:
▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti,

▪

certifikáty,

▪

právne predpisy,

▪

OV pre znalecké činnosti,
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▪

OZ pre znalecké činnosti.

Na ľavej strane stránky budú informácie o počte nevyriešených návrhov na jednotlivé oblasti.

4.3.2.19 Správa návrhov OV pre znalecké činnosti
Návrh riešenia základnej stránky správy návrhov na časť OV pre znalecké činnosti je zobrazená na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 161 Návrh riešenia stránky správa návrhov OV pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude rozdelená na dve časti, horná časť bude na filtrovanie a vyhľadávanie v zozname
návrhov. Druhá časť bude zoznam jednotlivých návrhov na daný typ návrhov. V prvej časti budú
nasledovné položky na vyhľadávanie a filtrovanie:
▪

fulltextové vyhľadávanie v zozname,

▪

filter na sektorovú radu,

▪

filter na základe priradeného zodpovedného na daný návrh,

▪

filter podľa stavu návrhu.

Na filtrovanie budú dostupné dve tlačidlá Filtrovať na zobrazenie výsledku nastavených parametrov
na filtrovanie. A druhé tlačidlo bude Reset na zrušenie všetkých filtrov. Pod položkami na
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vyhľadávanie a filtrovanie na ľavej strane bude počet návrhov zobrazených v zozname. Nasledovať
bude samotný zoznam návrhov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

id,

▪

návrh názvu odbornej vedomosti,

▪

stav návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OV alebo zmena názvu OV,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

akcia – tlačidlá Zobraziť a Vyriešiť.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Položka zodpovedný bude pri vytvorení vyplnené priradeným tajomníkom, ktorému bolo poslané emailové upozornenie o vytvorení návrhu. V prípade, ak tajomník postúpi návrh na overenie
metodikom alebo preradí na iného tajomníka (tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“) bude položka
zmenená na metodika/tajomníka výberom zo zoznamu metodikov/tajomníkov.

4.3.2.20 Správa návrhov OV pre znalecké činnosti – zobrazenie návrhu
Pomocou tlačidla Zobraziť sa bude dať dostať na podstránku detail návrhu. Návrh riešenia stránky
správy návrhov na časť OV pre znalecké činnosti – zobrazenie návrhu je zobrazená na nasledujúcom
obrázku.
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Obrázok č. 162 Návrh riešenia stránky správa návrhov OV pre znalecké činnosti – zobrazenie
návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka sa bude skladať z nadpisu Detail návrhu odbornej vedomosti a informácií o návrhu.
Nasledovať bude samotný názov návrhu a jednotlivé položky návrhu budú tieto:
▪

id,

▪

zadávateľ návrhu,

▪

stav návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OV alebo zmena názvu OV,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

dátum vyriešenia,

▪

dátum priradenia k NŠZ,

▪

dátum úpravy,

▪

názov NŠZ – na ktorý bol návrh pripravený,

▪

sektorová rada,

▪

úroveň SKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,
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▪

stav zapísania k NŠZ.

Na stránke budú dostupné dve tlačidlá Vyhľadať prístup k správe číselníkov odborných vedomostí
a Pridaj k NŠZ, ako tlačidlo na zabezpečenie pridania OV k NŠZ pri výnimkách ohľadom stavu NŠZ.

4.3.2.21 Návrh OV pre znalecké činnosti
Stránka Návrh na správu návrhov na časť OV pre znalecké činnosti bude slúžiť ako priestor na
vyriešenie návrhu a prístup k nástrojom na analýzu a vyhodnotenie.
Obrázok č. 163 Návrh riešenia stránky detail návrhu OV pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Detail návrhu OV pre znalecké činnosti, pod ním bude názov
navrhovanej odbornej vedomosti, pod ním bude odkaz s textom „Vyhľadať“ a nasledovať budú
zobrazené informácie k zorientovaniu sa v návrhu:
▪

id návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OV alebo zmena názvu OV,

▪

pôvodný názov OV – zobrazuje sa iba pri type návrhu - zmena názvu OV,
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▪

zadávateľ,

▪

dátum vytvorenia,

▪

dátum vyriešenia,

▪

dátum priradenia k NŠZ,

▪

dátum úpravy,

▪

stav návrhu,

▪

zodpovedný – meno zodpovedného za vyriešenie návrhu,

▪

názov NŠZ – ku ktorému bol vytvorený návrh,

▪

názov sektorovej rady, ktorá garantuje NŠZ,

▪

stav zapísania k NŠZ.

Zobrazené budú aj autorom uvedené nastavenia v prípade schválenia návrhu a priradenia k danej
časti NŠZ:
▪

špecifikácia - doplnenie informácie k navrhnutej odbornej vedomosti pre dané NŠZ,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pod informáciami k návrhu regulácie budú tlačidlá:
▪

schváliť – farba tlačidla zelená - nezobrazuje sa tajomníkovi iba metodikovi/adminovi,

▪

zamietnuť – farba tlačidla červená,

▪

nahradiť – farba tlačidla modrá,

▪

upraviť – farba tlačidla biela,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tlačidlá budú dostupné len pre používateľa uvedeného v poli zodpovedný a admina, okrem tlačidla
schváliť, ktoré sa zobrazuje iba metodikovi/adminovi.
Funkcionalita tlačidiel a odkazu bude nasledovná:
▪

odkaz – Vyhľadať – presmerovanie do novej záložky prehliadača na vyhľadávanie v databáze
odborných vedomostí v časti Tajomník – správa číselníkov,

▪

schváliť – presmerovanie na stránku s možnosťou upraviť parametre odbornej vedomosti pred
importom do číselníka v databáze (iba metodik),
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▪

zamietnuť – zamietnutie návrhu – stránka s potvrdením zmeny stavu na zamietnuté,

▪

nahradiť – presmerovanie na stránku na priradenie existujúcej odbornej vedomosti
z aktuálneho číselníka,

▪

upraviť – zmena návrhu (preklepy a chyby pri zadaní, aby sa nemusel vytvárať nový návrh),

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tieto informácie sú potrebné pre zodpovedného pracovníka realizačného tímu na analýzu
a vyhodnotenie návrhu. Jednotlivé podstránky budú popísané v nasledujúcich kapitolách.

4.3.2.22 Stránka schválenie návrhu OV pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Schváliť (dostupné len metodikovi) na stránke detail návrhu OV pre znalecké
činnosti sa zobrazí stránka schválenie návrhu OV pre znalecké činnosti. Návrh riešenia tejto stránky je
zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 164 Návrh riešenia stránky schválenie návrhu OV pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka schválenie návrhu OV pre znalecké činnosti bude pozostávať z nadpisu Schválenie návrhu OV
pre znalecké činnosti, aktuálneho názvu OV v prípade že sa jedná o typ návrhu – zmena názvu OV a
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zobrazenia názvu návrhu OV pre znalecké činnosti. Nasledovať bude pole na zadanie názvu odbornej
vedomosti po redigovaní a výber kategórie odbornej vedomosti, do ktorej má byť odborná vedomosť
zaradená. Kategória bude zložená z kódu a názvu kategórie. Nasleduje pole na výber príznaku na
odbornú vedomosť, v prípade výberu sektorového príznaku bude zobrazené aj pole na zadanie
sektorovej rady. Všetky tri polia budú povinné a zodpovedný pracovník ich musí vyplniť.
Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy
odborných vedomostí.
Po uložení sa zobrazí nová podstránka na priradenie návrhu k NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je
zobrazený na obrázku nižšie.
Obrázok č. 165 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu OV pre znalecké činnosti k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Polia SKKR, Špecifikácia a Perspektíva budú pred vyplnené z návrhu a bude ich možné editovať.
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Po kliknutí na Áno zobrazí stránka zoznam návrhov OV pre znalecké činnosti a OV zapíše do daného
NŠZ.

4.3.2.23 Stránka zamietnutie návrhu OV pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Zamietnuť na stránke detail návrhu OV pre znalecké činnosti sa zobrazí stránka
zamietnutie návrhu OV pre znalecké činnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 166 Návrh riešenia stránky zamietnutie návrhu OV pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zamietnutie návrhu OV pre znalecké činnosti bude pozostávať z nadpisu Zamietnutie návrhu
OV pre znalecké činnosti, zobrazenia názvu návrhu OV pre znalecké činnosti. Pod informáciami o
návrhu bude povinné textové pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia návrhu, ako spätná
informácia pre autora. Nasledovať bude text „Naozaj si prajete zamietnuť tento návrh?“ a dve
tlačidlá Áno a Nie, ako overenie zmeny stavu. Po stlačení tlačidla Áno systém zmení stav návrhu
a zobrazí stránku zoznamu návrhov OV pre znalecké činnosti. Po stlačení tlačidla Nie systém zobrazí
stránku detailu návrhu OV pre znalecké činnosti bez zmien stavu.

4.3.2.24 Stránka nahradenie návrhu OV pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Nahradiť na stránke detail návrhu OV pre znalecké činnosti sa zobrazí stránka
nahradenie návrhu OV pre znalecké činnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 167 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu OV pre znalecké činnosti1

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka nahradenie návrhu OV pre znalecké činnosti bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
OV pre znalecké činnosti, zobrazenia názvu návrhu OV pre znalecké činnosti. Nasledovať bude pole
na zadanie fulltextového vyhľadávania odborných vedomostí (vyhľadaného na stránke vyhľadávanie
odborných vedomostí). Výberové pole na zadanie fulltextového vyhľadávania odborných vedomostí
bude povinné a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť. Nakoniec bude tlačidlo Nahradiť, ktoré
zobrazí stránku Aktualizácia NŠZ. Návrh stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 168 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu OV pre znalecké činnosti2

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Aktualizácia NŠZ a informácií o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať
odborná vedomosť, nasledovať budú tri polia vyplnené autorom NŠZ pri zadávaní návrhu na
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priradenie k NŠZ. Tajomník aj metodik majú možnosť upraviť všetky tri polia pred uložením do
databázy k NŠZ. Tieto tri polia budú:
▪

SKKR,

▪

perspektíva,

▪

špecifikácia.

Nakoniec budú zobrazené tlačidlá Uložiť a Nie, systém pri načítaní stránky skontroluje či sa daná
nahrádzaná položka nachádza v NŠZ, ak sa nachádza zobrazí informácie o už existujúcej položke na
porovnanie s pridávanou. Metodik alebo tajomník majú možnosť sa rozhodnúť či chcú položku
nahradiť alebo nie. Pomocou tlačidla Uložiť bude možné položku uložiť a systém zobrazí stránku
zoznamu návrhov OV pre znalecké činnosti. Pomocou tlačidla ukončíte nahradenie a systém zobrazí
stránku zoznamu návrhov OV pre znalecké činnosti.

4.3.2.25 Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh OV pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť zodpovednú osobu na stránke detail návrhu OV pre znalecké činnosti sa
zobrazí stránka zmena zodpovednej osoby za návrh. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 169 Návrh riešenia stránky zmena zodpovednej osoby za návrh

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh bude pozostávať z nadpisu Zmena zodpovednej osoby za
návrh, zobrazenia názvu návrhu OV pre znalecké činnosti. Nasledovať bude výberové pole na výber
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zodpovednej osoby, v tomto zozname budú zobrazené len mená tajomníkov a metodikov – mená
s pridelenou rolou konzultant. Pole výber zodpovednej osoby bude povinné a zodpovedný pracovník
ho musí vyplniť. Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané
do databázy.
Pri uložení posunutia návrhu zodpovednej osoby bude automaticky poslaná mailová notifikácia
vybranej zodpovednej osobe, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
Ahoj,
posielame upozornenie na udalosť priradenia návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre sektorovú
radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
oblasť: Odborné vedomosti NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Po uložení systém zobrazí stránku zoznamu návrhov OV pre znalecké činnosti.

4.3.2.26 Správa návrhov na OZ pre znalecké činnosti
Návrh riešenia základnej stránky správy návrhov na časť OZ pre znalecké činnosti je zobrazená na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 170 Návrh riešenia stránky správa návrhov OZ pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude rozdelená na dve časti, horná časť bude na filtrovanie a vyhľadávanie v zozname
návrhov. Druhá časť bude zoznam jednotlivých návrhov na daný typ návrhov. V prvej časti budú
nasledovné položky na vyhľadávanie a filtrovanie:
▪

fulltextové vyhľadávanie v zozname,

▪

filter na sektorovú radu,

▪

filter podľa priradeného zodpovedného za daný návrh,

▪

filter podľa stavu návrhu.

Na filtrovanie budú dostupné dve tlačidlá Filtrovať na zobrazenie výsledku nastavených parametrov
na filtrovanie. A druhé tlačidlo bude Reset na zrušenie všetkých filtrov. Pod položkami na
vyhľadávanie a filtrovanie na ľavej strane bude počet návrhov zobrazených v zozname. Nasledovať
bude samotný zoznam návrhov, ktorý bude obsahovať tieto položky:
▪

id,

▪

návrh názvu odbornej zručnosti,

▪

stav návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OZ alebo zmena názvu OZ,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,
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▪

akcia – tlačidlá Zobraziť a Vyriešiť.

Zoznam bude radený podľa dátumu vytvorenia, najnovšie navrchu.
Položka zodpovedný bude pri vytvorení vyplnená priradeným tajomníkom, ktorému bolo poslané emailové upozornenie o vytvorení návrhu. V prípade ak tajomník postúpi návrh na overenie
metodikom alebo preradí na iného tajomníka (tlačidlom „Zmeniť zodpovednú osobu“) bude položka
zmenená na metodika/tajomníka výberom zo zoznamu metodikov/tajomníkov.

4.3.2.27 Správa návrhov OZ pre znalecké činnosti – zobrazenie návrhu
Pomocou tlačidla Zobraziť sa bude dať dostať na podstránku detail návrhu. Návrh riešenia stránky
správy návrhov na časť OZ pre znalecké činnosti – zobrazenie návrhu je zobrazená na nasledujúcom
obrázku.
Obrázok č. 171 Návrh riešenia stránky správa návrhov OZ pre znalecké činnosti – zobrazenie
návrhu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka sa bude skladať z nadpisu Detail návrhu odbornej zručnosti a informácií o návrhu. Nasledovať
bude samotný názov návrhu a jednotlivé položky návrhu budú tieto:
▪

id,
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▪

zadávateľ návrhu,

▪

stav návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OZ alebo zmena názvu OZ,

▪

zodpovedný – pracovník zodpovedný za vyriešenie návrhu,

▪

dátum vytvorenia,

▪

dátum vyriešenia,

▪

dátum priradenia k NŠZ,

▪

dátum úpravy,

▪

názov NŠZ – pre ktorý bol návrh pripravený,

▪

sektorová rada,

▪

úroveň SKR,

▪

špecifikácia,

▪

perspektíva,

▪

stav zapísania k NŠZ.

Na stránke budú dostupné dve tlačidlá Vyhľadať prístup k správe číselníkov odborných zručností
a Pridaj k NŠZ, ako tlačidlo na zabezpečenie pridania OZ k NŠZ pri výnimkách ohľadom stavu NŠZ.

4.3.2.28 Návrh OZ pre znalecké činnosti
Stránka detail na správu návrhov na časť OZ pre znalecké činnosti bude slúžiť ako zobrazenie
informácií a prístup k nástrojom na analýzu a vyhodnotenie.
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Obrázok č. 172 Návrh riešenia stránky detail návrhu odbornej zručnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude obsahovať názov stránky Detail návrhu odbornej zručnosti, pod ním bude názov
navrhovanej odbornej zručnosti, pod ním bude odkaz s textom „Vyhľadať“ a nasledovať budú
zobrazené informácie k zorientovaniu sa v návrhu:
▪

id návrhu,

▪

typ návrhu – nový návrh OZ alebo zmena názvu OZ,

▪

pôvodný názov OZ – zobrazuje sa iba pri type návrhu - zmena názvu OZ,

▪

zadávateľ,

▪

dátum vytvorenia,

▪

dátum vyriešenia,

▪

dátum priradenia k NŠZ,

▪

dátum úpravy,

▪

stav návrhu,

▪

zodpovedný – meno zodpovedného za vyriešenie návrhu,

▪

názov NŠZ – ku ktorému bol vytvorený návrh,

▪

názov sektorovej rady, ktorá garantuje NŠZ,

▪

stav zapísania k NŠZ.
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Zobrazené budú aj autorom uvedené nastavenia v prípade schválenia návrhu a priradenia k danej
časti NŠZ:
▪

špecifikácia - doplnenie informácie k navrhnutej odbornej zručnosti pre dané NŠZ,

▪

SKKR,

▪

perspektíva.

Pod informáciami k návrhu regulácie budú tlačidlá:
▪

schváliť - farba tlačidla zelená - nezobrazuje sa tajomníkovi iba metodikovi/adminovi,

▪

zamietnuť - farba tlačidla červená,

▪

nahradiť - farba tlačidla modrá,

▪

upraviť – farba tlačidla biela,

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tlačidlá budú dostupné len pre používateľa uvedeného v poli zodpovedný a admina, okrem tlačidla
schváliť, ktoré sa zobrazuje iba metodikovi/adminovi.
Funkcionalita tlačidiel a odkazu bude nasledovná:
▪

odkaz – Vyhľadať – presmerovanie do novej záložky prehliadača na vyhľadávanie v databáze
odborných zručností v časti Tajomník – správa číselníkov,

▪

schváliť – presmerovanie na stránku s možnosťou upraviť parametre odbornej zručnosti pred
importom do číselníka v databáze (iba metodik),

▪

zamietnuť – zamietnutie návrhu – stránka s potvrdením zmeny stavu na zamietnuté,

▪

nahradiť – presmerovanie na stránku na priradenie existujúcej odbornej zručnosti z aktuálneho
číselníka,

▪

upraviť – zmena návrhu (preklepy a chyby pri zadaní, aby sa nemusel vytvárať nový návrh),

▪

zmeniť zodpovednú osobu – slúži na presunutie návrhu na metodika prípadne tajomníka.

Tieto informácie sú potrebné pre zodpovedného pracovníka realizačného tímu na analýzu
a vyhodnotenie návrhu. Jednotlivé podstránky budú popísané v nasledujúcich kapitolách.
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4.3.2.29 Stránka schválenie návrhu OZ pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Schváliť (dostupné len metodikovi) na stránke detail návrhu odbornej zručnosti
sa zobrazí stránka schválenie návrhu odbornej zručnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 173 Návrh riešenia stránky schválenie návrhu OZ pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka schválenie návrhu odbornej zručnosti bude pozostávať z nadpisu Schválenie návrhu odbornej
zručnosti, aktuálneho názvu OZ v prípade, že sa jedná o typ návrhu – zmena názvu OZ a zobrazenia
názvu návrhu odbornej zručnosti. Nasledovať bude pole na zadanie názvu odbornej zručnosti po
redigovaní a výber kategórie odbornej zručnosti, do ktorej má byť odborná zručnosti zaradená.
Nasleduje pole na výber príznaku na odbornú zručnosť. Všetky tri polia budú povinné a zodpovedný
pracovník ich musí vyplniť.
Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy
odborných zručností a do databázy k danému NŠZ.
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Po uložení sa zobrazí nová podstránka na priradenie návrhu k NŠZ. Návrh riešenia tejto stránky je
zobrazený na obrázku nižšie:
Obrázok č. 174 Návrh riešenia stránky pridanie návrhu odbornej zručnosti k NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Polia SKKR, Špecifikácia a Perspektíva budú pred vyplnené z návrhu, ale bude ich možné editovať.
Po kliknutí na Áno zobrazí stránku zoznam návrhov OZ pre znalecké činnosti a OZ zapíše do daného
NŠZ.

4.3.2.30 Stránka zamietnutie návrhu OZ pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Zamietnuť na stránke detail návrhu OZ pre znalecké činnosti sa zobrazí stránka
zamietnutie návrhu OZ pre znalecké činnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 175 Návrh riešenia stránky zamietnutia návrhu OZ pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zamietnutie návrhu odbornej zručnosti bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
odbornej zručnosti, zobrazenia názvu návrhu odbornej zručnosti. Pod informáciami o návrhu bude
povinné textové pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia návrhu, ako spätná informácia pre autora.
Nasledovať bude text „Naozaj si prajete zamietnuť tento návrh?“ a dve tlačidlá Áno a Nie ako
overenie zmeny stavu. Po stlačení tlačidla Áno systém zmení stav návrhu a zobrazí stránku detailu
návrhu odbornej zručnosti. Po stlačení tlačidla Nie systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej
zručnosti bez zmien stavu.

4.3.2.31 Stránka nahradenie návrhu OZ pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Nahradiť na stránke detail návrhu OZ pre znalecké činnosti sa zobrazí stránka
nahradenie návrhu OZ pre znalecké činnosti. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 176 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu OZ pre znalecké činnosti 1

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Stránka nahradenie návrhu OZ pre znalecké činnosti bude pozostávať z nadpisu Nahradenie návrhu
OZ pre znalecké činnosti, zobrazenia názvu návrhu OZ pre znalecké činnosti. Nasledovať bude pole na
zadanie fulltextového vyhľadávania odborných zručností (vyhľadaného na stránke vyhľadávanie
odborných zručností). Výberové pole na zadanie fulltextového vyhľadávania odborných zručností
bude povinné a zodpovedný pracovník ho musí vyplniť. Nakoniec bude tlačidlo Nahradiť, ktoré
zobrazí stránku Aktualizácia NŠZ, návrh stránky je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 177 Návrh riešenia stránky nahradenie návrhu OZ pre znalecké činnosti 2

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z názvu Aktualizácia NŠZ a informácií o názve NŠZ, pre ktorý sa má pridať
odborná zručnosť, nasledovať budú tri polia vyplnené autorom NŠZ pri zadávaní návrhu na priradenie
k NŠZ. Tajomník aj metodik majú možnosť upraviť všetky tri polia pred uložením do databázy k NŠZ.
Tieto tri polia budú:
▪

SKKR,

▪

perspektíva,

▪

špecifikácia.

Nakoniec budú zobrazené tlačidlá Uložiť a Nie, systém pri načítaní stránky skontroluje či sa daná
nahrádzaná položka nachádza v NŠZ, ak sa nachádza zobrazí informácie o už existujúcej položke na
porovnanie s pridávanou. Metodik alebo tajomník majú možnosť sa rozhodnúť či chcú položku
nahradiť alebo nie. Pomocou tlačidla Uložiť bude možné položku uložiť a systém zobrazí stránku
zoznamu návrhov OZ pre znalecké činnosti. Pomocou tlačidla ukončíte nahradenie a systém zobrazí
stránku zoznamu návrhov OZ pre znalecké činnosti.
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4.3.2.32 Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh OZ pre znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Zmeniť zodpovednú osobu na stránke detail návrhu OZ pre znalecké činnosti sa
zobrazí stránka zmena zodpovednej osoby za návrh. Návrh riešenia tejto stránky je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 178 Návrh riešenia stránky zmena zodpovednej osoby za návrh OZ pre znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zmena zodpovednej osoby za návrh bude pozostávať z nadpisu Zmena zodpovednej osoby za
návrh, zobrazenia názvu návrhu odbornej zručnosti. Nasledovať bude výberové pole na výber
zodpovednej osoby, v tomto zozname budú zobrazené len mená tajomníkov a metodikov - mená
s pridelenou rolou konzultant. Pole výber zodpovednej osoby bude povinné a zodpovedný pracovník
ho musí vyplniť. Nakoniec je zobrazené tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané
do databázy.
Pri uložení posunutia návrhu zodpovednej osoby sa automaticky pošle mailová notifikácia vybranej
zodpovednej osobe, ktorá bude obsahovať nasledujúce údaje:

Upozornenie udalosti "vytvorenie nového
návrhu".
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Ahoj,
posielame upozornenie na udalosť priradenia návrhu na doplnenie do databázy v IS SRI pre sektorovú
radu: 2 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel,
pre národný štandard: Špecialista v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
oblasť: OZ pre znalecké činnosti NŠZ.
Detaily návrhu nájdete tu:
http://localhost (link podľa aktuálneho návrhu na stránku správy návrhov)
S pozdravom a prianím pekného dňa
Informačný Systém SRI
Po uložení systém zobrazí stránku detailu návrhu odbornej zručnosti.

4.3.2.33 Úprava stránky Zobrazenie NŠZ
Zmeny v návrhu zobrazenia NŠZ budú predstavovať doplnenie časti Znalecké činnosti do štruktúry
zobrazenia NŠZ. Znalecké činnosti budú nasledovať po kompetenčnom modeli pred časťou SZČ.
Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 179 Návrh riešenia úpravy stránky Zobrazenie NŠZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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V prípade NŠZ, ktoré nemá zadanú časť Znalecké činnosti sa v zobrazení NŠZ bude zobrazovať nadpis
a veta „Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre Znalecké činnosti.“ AK bude pre dané NŠZ
povolená časť Znalecké činnosti bude sa zobrazovať v dvoch častiach:
▪

odborné vedomosti,

▪

odborné zručnosti.

V každej časti bude zoznam odborných vedomostí a zručností priradených autorom NŠZ, zobrazenie
bude rovnaké ako v časti Kompetenčný model.
Zároveň bude v systéme na časť Znalecké činnosti používaná nasledujúca ikona.
Obrázok č. 180 Ikona pre znalecké činnosti

Zdroj: https://fontawesome.com/icons/eye?style=solid

4.3.2.34 Úprava stránky Tvorba NŠZ – inovácie - znalecké činnosti
Po kliknutí na tlačidlo Inovácie na bočnom paneli v module Tvorba a revízia NŠZ sa zobrazí stránka
inovácie. Návrh úpravy riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 181 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba NŠZ – inovácie - znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka inovácie pri tvorbe NŠZ bude rozšírená o zobrazenie ikony oka pri názve inovácie, ak autor
priradí inováciu k OV alebo OZ v časti Znalecké činnosti. Funkcionalita pôvodnej stránky bude iba
rozšírená o zobrazenie informácie o znaleckých činnostiach.
Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť na stránke inovácie v Tvorbe a revízii NŠZ sa zobrazí stránka
zobrazenie inovácie. Návrh úpravy riešenia tejto stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 182 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba NŠZ – zobrazenie inovácie - znalecké činnosti

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Na stránke zobrazenie inovácie budú doplnené informácie o priradených OV a OZ na danú inováciu
v časti Znalecké činnosti. Zvyšok stránky zostane v pôvodnom tvare.

4.3.3 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – zmena nastavenia
všeobecných kľúčových kompetencií
Vzhľadom na požiadavku upraviť všeobecné kľúčové kompetencie na netechnické odvetvia tak, aby
bolo zachované zabezpečenie dostatočnej úrovne všeobecných kľúčových kompetencií bol
pripravený návrh úpravy riešenia. Jednotlivé návrhy riešenia a potrebné úpravy sú popísané
v nasledujúcich podkapitolách.
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4.3.3.1 Návrh riešenia úpravy základnej stránky Kompetenčného modelu
Zmeny v návrhu zobrazenia základnej stránky Kompetenčného modelu budú predstavovať doplnenie
tlačidiel do zobrazenia všeobecných kľúčových kompetencií a doplnenie stránky na úpravu hodnoty
danej všeobecnej kompetencie. Úrovne všeobecných kľúčových kompetencií sa budú dať meniť len
za nasledujúcich podmienok:
▪

v rámci SKKR 7 až 8 – bude umožnené znížiť úroveň po SKKR 6,

▪

v rámci SKKR 6 – bude umožnené znížiť úroveň na SKKR 5,

▪

v rámci SKKR 5 – bude umožnené znížiť úroveň na SKKR 4,

▪

v rámci SKKR 4 až 2 nebude umožnené znížiť úroveň,

▪

zvýšenie úrovne, nebude umožnené zmeniť nastavenú úroveň NŠZ SKKR smerom na vyššiu
úroveň v rámci VKK.

Systém bude kontrolovať pri úprave celkovej úrovne SKKR pre NŠZ či nie sú porušené pravidlá na
úpravu VKK. Ak by po zmene nastalo porušenie pravidiel systém zmenu nevykoná a ohlási chybu aj
s popisom potrebných zásahov na umožnenie zmeny.
Návrh riešenia úpravy zobrazenia základnej stránky Kompetenčného modelu je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 183 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba NŠZ – zobrazenia základnej stránky
Kompetenčného modelu

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka zostane v pôvodnom rozložení a zmena nastane v zobrazovaní VKK, na každú VKK bude
doplnené tlačidlo Upraviť na vykonanie úpravy nastavenia úrovne danej všeobecnej kompetencie.
Funkcionalita rozbaľovania charakteristík zostáva zachovaná.
Po kliknutí na tlačidlo Upraviť systém zobrazí stránku na zadanie hodnoty úrovne danej VKK. Návrh
riešenia stránky na úpravu úrovne VKK je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 184 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba NŠZ – úprava úrovne danej VKK

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude pozostávať z nadpisu Všeobecná kľúčová kompetencia a názov daného NŠZ. Nasledovať
budú informácie o danej VKK:
▪

názov danej VKK,

▪

priradená úroveň SKKR pre daný NŠZ,

▪

aktuálna úroveň VKK.

Pod týmito informáciami bude výberové pole na výber dostupných zmien v úrovni VKK a názov VKK.
Ako posledné bude tlačidlo Uložiť na zapísanie zmien do DB. Po kliknutí na tlačidlo Uložiť systém
presmeruje používateľa na základnú stránku kompetenčného modelu aj so zobrazením novo
nastavenej úrovni VKK. Na ľahšiu prehľadnosť vykonaných zmien sa upravené VKK budú zobrazovať
v zozname VKK navrchu a potom budú nasledovať neupravené VKK.

4.3.3.2 Návrh riešenia úpravy zobrazenia NŠZ
Pri zobrazení NŠZ v privátnej aj verejnej časti bude zobrazenie VKK upravené len kozmeticky a to tak,
že upravené VKK budú na začiatku zoznamu na lepšiu prehľadnosť. Inak sa zobrazenie nebude líšiť od
súčasne používaného.
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4.3.3.3 Úprava rozhrania API
Na potreby zobrazenia zmien v privátnej časti bude prerobené zobrazovanie NŠZ tak, aby sa
zobrazovali upravené hodnoty VKK. Tieto zmeny budú iba systémové a nebudú mať grafický návrh.
Rovnako aj na potrebu prenesenia a zobrazenia zmenených úrovní VKK na verejnom portáli budú
rozšírené a upravené položky API rozhrania na prenos potrebných informácií. A zároveň bude
upravené aj zobrazovanie karty zamestnania tak, aby zobrazovala aj upravené úrovne VKK.

4.3.4 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie
nastavenia úrovne vzdelania o legislatívny rámec
Vzhľadom na požiadavku rozšíriť možnosti nastavenia a zobrazenia úrovne vzdelania aj o legislatívny
rámec na dosiahnutie funkcionality zadefinovania rámca vzdelania podľa platnej legislatívy bol
pripravený návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ. Jednotlivé návrhy riešenia a potrebné
úpravy sú popísané v nasledujúcich podkapitolách.

4.3.4.1 Návrh riešenia úpravy stránky Základné informácie
Zmeny v návrhu zobrazenia stránky Základné informácie budú predstavovať doplnenie check-boxu
a textu Legislatívny rozsah úrovní vzdelania na povolenie nastavenia na legislatívny rámec vzdelania.
Po zakliknutí check-boxu sa zobrazia nasledujúce polia na vyplnenie:
▪

najnižšia požadovaná úroveň kvalifikačných predpokladov zamestnania,

▪

najvyššia požadovaná úroveň kvalifikačných predpokladov zamestnania,

▪

poznámka na legislatívny rozsah úrovní vzdelania.

Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 185 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba a revízia NŠZ – základné informácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Systém bude kontrolovať pri zadávaní rozsahu vzdelania úrovne vzdelaní tak, že nedostupné úrovne
nebude možno vybrať do daného poľa. Zároveň bude kontrolovať aj nastavenú odporúčanú úroveň
vzdelania, aby bola v nastavenom rozsahu legislatívneho rámca. Ďalej bude možné pridať poznámku
ku legislatívnemu rámcu ako možnosť doplnenia informácie k rozsahu legislatívneho rámca. Všetky
systémové obmedzenia párované na úroveň vzdelania zostanú v platnosti a budú sa viazať
k odporúčanej úrovni vzdelania.

4.3.4.2 Návrh riešenia úpravy stránky Zobrazenia NŠZ
Na zobrazenie legislatívneho rámca úrovne vzdelania bude dopracované zobrazenie rozsahu, ako
zobrazenie všetkých dostupných úrovní vzdelania od nastavenej najnižšej po najvyššiu úroveň. Návrh
riešenia úpravy zobrazenia stránky zobrazenia NŠZ je zobrazený na nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 186 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba NŠZ – zobrazenie NŠZ – privátna časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Rovnako bude upravené aj zobrazenie na zobrazenie legislatívneho rámca úrovne vzdelania vo
verejnej časti. Bude dopracované zobrazenie rozsahu ako zobrazenie všetkých dostupných úrovní
vzdelania od nastavenej najnižšej po najvyššiu úroveň a poznámka bude dostupná cez otáznik pri
zobrazenom rozsahu. Návrh riešenia úpravy zobrazenia stránky Karta NŠZ je zobrazený na
nasledujúcom obrázku.

609

Obrázok č. 187 Návrh riešenia úpravy stránky Karta NŠZ – verejná časť

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.3.4.3 Úprava rozhrania API
Na potreby zobrazenia zmien v privátnej časti bude prerobené zobrazovanie NŠZ tak, aby sa
zobrazoval legislatívny rámec vzdelania. Tieto zmeny budú iba systémové a nebudú mať grafický
návrh. Rovnako aj na potrebu prenesenia a zobrazenia legislatívneho rámca vzdelania na verejnom
portáli budú rozšírené a upravené položky API rozhrania na prenos potrebných informácií. A zároveň
bude upravené aj zobrazovanie karty zamestnania tak, aby zobrazovala všetky zadané úrovne
legislatívneho rámca aj s poznámkou.

4.3.5 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky
Vzhľadom na požiadavku rozšíriť funkcionalitu pripomienkovania o doplnenie dôvodu zamietnutia
pripomienky bol pripravený návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ. Zmeny v návrhu
zobrazenia stránky pripomienky budú rozširovať funkcionalitu o doplnenie novej stránky po kliknutí
na tlačidlo Zamietnuť. Na stránke budú zobrazené informácie o danom NŠZ:
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▪

názov NŠZ,

▪

kód a revízia NŠZ,

▪

pripomienka (text zamietnutej pripomienky,

▪

pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia pripomienky,

▪

tlačidlá Späť a Zamietnuť.

Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku.
Obrázok č. 188 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Stránka bude mať v hlavičke názov Pripomienka a časť, ku ktorej bola zadaná, názov daného NŠZ.
Ďalej budú zobrazené informácie o NŠZ a povinné pole na zadanie odôvodnenia zamietnutia. Tlačidlo
Späť bude slúžiť na vrátenie sa na základnú stránku pripomienok bez zmien. Tlačidlo Zamietnuť na
uloženie zmeny stavu pripomienky a odôvodnenia zamietnutia. Pod tlačidlami bude deliaca čiara
a náhľad na nevyriešené pripomienky. Po zadaní odôvodnenia zamietnutia bude pripomienka
prepnutá do stavu zamietnutá a zároveň bude mať červené podfarbenie. Úprava zobrazenia doplní
k zamietnutej pripomienke aj informáciu odôvodnenia zamietnutia pripomienky. Návrh riešenia je na
nasledujúcom obrázku.
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Obrázok č. 189 Návrh riešenia úpravy stránky Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.4 Navrhované úpravy dátového modelu
V sledovanom období sa upravovali časti dátového modelu vzhľadom na úpravy nasadených modulov
a prebiehala príprava na zmeny a rozšírenie dátového modelu vzhľadom na nové moduly. Zároveň sa
vykonali zmeny na základe optimalizácie návrhu riešenia, respektíve úprav a nasadení nových
funkcionalít do IS NSP/SRI. Pripravovali sa nové číselníky a realizovali úpravy dát na import do
databázy a prevodníky na nové dátové modely. Dátový model nezískal finálnu podobu a vzhľadom na
ďalšie pripravované moduly budú navrhnuté ďalšie úpravy a rozšírenia dátového a relačného
modelu.

4.4.1 Príprava číselníka inovácie
V rámci sledovaného obdobia sa pripravovali charakteristiky inovácií a dopĺňali obrázky do číselníka
inovácií a kategórií inovácií. Vzhľadom na charakter a rozsah prác budú tieto práce pokračovať aj
v nasledujúcich obdobiach. Dokončenie tejto úlohy je predpokladom na zapracovanie ďalších častí do
modulu Inovácie. V tomto sledovanom období boli dokončené práce na číselníku kategórií inovácií,
prehľad v prílohe A1_Príloha č.10 Charakteristiky kategórie inovácií.
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4.4.2 Príprava a import dát inovácií a sektorových stratégií
Číselníky z predchádzajúcich kapitol, aj ďalšie pripravované dátové tabuľky na potreby projektu, boli
počas sledovaného obdobia importované do databáz ako jednotlivé tabuľky, respektíve súbor
tabuliek podľa potreby jednotlivých podkladov. Ďalšie práce pokračujú na príprave na import
v rôznom štádiu prípravy sa v sledovanom období pripravovali nasledujúce dáta:
▪

číselník organizácií na tvorbu sektorových stratégií – bol importovaný do produkčného
prostredia,

▪

dáta na import finálnych sektorových stratégií - dokončený import do produkčného prostredia.

4.4.3 Relačný model - návrhy a úpravy implementovaných častí modulov
Relačné modely sú vzájomné prepojenia jednotlivých dátových tabuliek a ich premenných na potreby
zobrazenia týchto väzieb celého systému alebo len určitej časti systému. Tieto prepojenia sú
vytvárané napríklad na zmenšenie objemu dát ukladaných v databáze a zároveň jednoznačné
spojenie zapisovaných dát s previazanými informáciami. V IS NSP/SRI ide o relačné modely, ktoré
využívajú už pripravené dátové tabuľky a ich dáta alebo sa predpokladá ich napĺňanie počas trvania
projektu v rámci konkrétnych úloh z harmonogramu.

4.4.3.1 Aktualizácia stratégií
Na aktualizáciu stratégií bol vytvorený nový relačný model, ktorý zastrešuje celý proces tvorby
stratégií. V ďalších etapách projektu sa bude rozširovať o nové funkcionality potrebné pri tvorbe
stratégií. Zobrazenie relačného modelu k modulu Aktualizácia stratégií tak, ako bol vytvorený a
nasadený do produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcich schémach podľa jednotlivých
oblastí.
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Schéma č. 6

Relačný model – Aktualizácia stratégií – základný model

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 7

Relačný model – Aktualizácia stratégií – číselník organizácií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 8

Relačný model – Aktualizácia stratégií – kategórie organizácií

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 9

Relačný model – Aktualizácia stratégií – strategické dokumenty

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 10

Relačný model – Aktualizácia stratégií – poslanie sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 11

Relačný model – Aktualizácia stratégií – analýza sektora

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 12

Relačný model – Aktualizácia stratégií – pridanie inovácie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 13

Relačný model – Aktualizácia stratégií – dopady inovácií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 14

Relačný model – Aktualizácia stratégií – vývojové tendencie

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 15

Relačný model – Aktualizácia stratégií – manažérske zhrnutie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 16

Relačný model – Aktualizácia stratégií – vývojový trend

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 17

Relačný model – Aktualizácia stratégií – sektorové opatrenia

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 18

Relačný model – Aktualizácia stratégií - aktivity

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.4.3.2 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – Znalecké činnosti
Pre znalecké činnosti bol upravený a rozšírený relačný model, ktorý zastrešuje celý proces tvorby
časti Znalecké činnosti. Zobrazenie relačného modelu k časti Znalecké činnosti tak, ako bol vytvorený
a nasadený do produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcich schémach podľa jednotlivých
oblastí.
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Schéma č. 19

Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – znalecké činnosti – OV

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 20
návrhy

Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – znalecké činnosti – OV

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Schéma č. 21

Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – znalecké činnosti – OZ

Zdroj: TREXIMA Bratislava
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Schéma č. 22

Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – znalecké činnosti – OZ návrhy

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.4.3.3 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – úprava
všeobecných kľúčových kompetencií
Na úpravu všeobecných kľúčových kompetencií bol upravený a rozšírený relačný model, ktorý
zastrešuje celý proces úpravy všeobecných kľúčových kompetencií. Zobrazenie relačného modelu
k časti úprava všeobecných kľúčových kompetencií tak, ako bol vytvorený a nasadený do
produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcej schéme.
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Schéma č. 23
Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – úprava všeobecných
kľúčových kompetencií

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.4.3.4 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – Legislatívny
rámec úrovne vzdelania
Na rozšírenie úrovne vzdelania o legislatívny rámec bol upravený a rozšírený relačný model, ktorý
zastrešuje celý proces zadávania legislatívneho rámca vzdelania. Zobrazenie relačného modelu k časti
rozšírenie úrovne vzdelania o legislatívny rámec tak, ako bol vytvorený a nasadený do produkčného
prostredia je zobrazený na nasledujúcej schéme.
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Schéma č. 24
Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ –
Legislatívny rámec úrovne vzdelania

Zdroj: TREXIMA Bratislava

4.4.3.5 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky
Zobrazenie relačného modelu k modulu Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky tak, ako bol upravený na
nasadené zmeny a úpravy a následne nasadený do produkčného prostredia je zobrazený na
nasledujúcej schéme podľa jednotlivých oblastí.
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Schéma č. 25

Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Ďalšie zmeny sú v procese prípravy, úpravy a importu do databázy a budú zaradené do nasledujúcich
priebežných zmien. Nový modul API využíva existujúcu štruktúru databázy.

4.5 Priraďovanie klasifikácie ESCO k zamestnaniam, resp. k NŠZ
Aktualizáciou klasifikácie SK ISCO-08 bolo doplnených 144 nových zamestnaní. Ďalšími zmenami,
ktoré boli zaznamenané v rámci aktualizácie je zlúčenie a rozdelenie zamestnaní, vyradenie
zamestnaní a ich premenovanie. Doplnenie nových zamestnaní predstavuje kľúčovú časť aktualizácie
klasifikácie SK ISCO-08 nielen z kvalitatívneho, ale aj kvantitatívneho aspektu. Ku novým
zamestnaniam bolo potrebné doplniť kódy a názvy povolaní z klasifikácie ESCO, ktorá je významnou
súčasťou popisu NŠZ. Umožňuje komparovať opis zamestnaní z národnej aj európskej perspektívy,
keďže je v rámci NŠZ k dispozícii priamo link na stránku Európskej komisie 106, na ktorej sú sústredené
105F

všetky informácie a dátové zdroje o tejto klasifikácii.

106

https://ec.europa.eu/esco/portal
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Priraďovanie ESCO povolaní sa netýkalo len nových zamestnaní v klasifikácii SK ISCO-08, ale aj
zamestnaní, ktoré boli v rámci ostatnej aktualizácie zlúčené, resp. rozdelené. Dôsledným
dodržiavaním pravidla zániku, resp. straty platnosti kódu zamestnania, ktoré sa rozdeľovalo, resp.
zlučovalo bolo potrebné ku všetkým týmto zamestnaniam doplniť vhodný kód povolania ESCO. Spolu
bolo predmetom odborných prác 184 zamestnaní, ktoré možno kategorizovať na dva základné druhy.
Väčšina z týchto kódov patrila do kategórie štandardných kódov. Určitú výnimku predstavovali kódy
zamestnaní 999 – inde neuvedený, ktoré boli síce v rámci aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08
doplnené do SK ISCO-08, ale nebolo k nim priradené ESCO povolanie. Dôvod spočíva najmä v tom, že
klasifikácia ESCO túto kategóriu povolaní neobsahuje. Systematická časť tejto klasifikácie obsahuje
iba konkrétne názvy a kódy povolaní. Z uvedeného počtu 184 zamestnaní klasifikácie SK ISCO-08
tvorili kódy 999 – inde neuvedený spolu 16 zamestnaní. Ide o nasledovné zamestnania:
1. 2166999 Grafický a multimediálny dizajnér inde neuvedený,
2. 2310999 Vysokoškolský učiteľ inde neuvedený,
3. 2330999 Učiteľ v strednej škole inde neuvedený,
4. 2432999 Špecialista pre styk s verejnosťou inde neuvedený,
5. 2521999 Dizajnér a správca databáz inde neuvedený,
6. 2621999 Archivár, kurátor a pamiatkar inde neuvedený,
7. 2633999 Filozof, historik a politológ inde neuvedený,
8. 2641999 Spisovateľ a podobný autor inde neuvedený,
9. 2643999 Prekladateľ, tlmočník, jazykovedec a grafológ inde neuvedený,
10. 3121999 Majster (supervízor) v ťažobnom, hutníckom, zlievarenskom priemysle a
geologickom prieskume inde neuvedený,
11. 3351999 Odborný pracovník v colnej oblasti inde neuvedený,
12. 3422999 Športový tréner, rozhodca a funkcionár inde neuvedený,
13. 4212999 Bookmaker, krupiér a pracovník v stávkovej kancelárii a herni inde neuvedený,
14. 7124999 Izolatér inde neuvedený,
15. 7544999 Likvidátor škodcov a buriny inde neuvedený,
16. 8332999 Vodič nákladných automobilov a kamiónov inde neuvedený.
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Realizačný tím SRI musel pri posudzovaní zamestnaní nevyhnutne vychádzať z viacerých
informačných zdrojov, resp. nemohol sa spoliehať len na názvy zamestnaní. Na nasledujúcom
príklade možno demonštrovať, že aj pri zhode názvov zamestnaní v oboch klasifikáciách môže ísť
o celkom iné zamestnania.
Tabuľka č. 66 Charakteristika povolania/zamestnania Technický riaditeľ v klasifikácii ESCO a SK
ISCO-08
Klasifikácia ESCO
Klasifikácia SK ISCO-08
Technickí riaditelia realizujú umelecké vízie Pracovná činnosť:
tvorcov

v

Koordinujú

rámci

obmedzení. ▪

technických

činnosti

rôznych

aspektov

zodpovedá

za

spracovanie

za

realizáciu

stratégie

rozvoja,

produkcie, ako sú scény, kostýmy, zvuk, ▪

zodpovedá

osvetlenie a masky. Prispôsobujú daný prototyp

politiky na základe schválenej stratégie,

a

skúmajú

vykonávanie, ▪

uskutočniteľnosť,

prevádzku

a

technické

monitorovanie

umeleckého

projektu. Zodpovedajú

aj za ▪

Základné zručnosti a kompetencie:

▪

podmienky

oblasti ▪

v

koordinuje a usmerňuje hospodárnosť

stranami,

využívania

všetkých

zodpovedá

za

koordinovať

prácu

s

kreatívnymi

koordinovať

technické

organizovať skúšky,

▪

prispôsobiť

tímy

pri ▪

kontrolu

energií,

dodržiavania

sa

zabezpečuje

▪

tvorivým

nárokom

zabezpečuje

technicko-

a

kontroly,

revízie

stavu

energetických zdrojov, určuje pravidlá
využívania

bezpečnosť

operatívny

organizačný rozvoj pracovísk,

umelcov,
propagovať

druhov

technicko-hospodárskych noriem,

▪

▪

riadi a koordinuje zabezpečenie dodávok,

bezpečnosti a ochrany zdravia s tretími

umeleckých produkciách,

▪

riadi a koordinuje efektívnu činnosť a
vyťaženosť kapacít údržby,

oddeleniami,
▪

zabezpečuje vyhodnocovanie realizácie
investícií,

▪

dohodnúť

koordinuje a v spolupráci s externými
organizáciami realizuje investičné akcie,

javiskové vybavenie a technické vybavenie.

▪

investičnej

ochranu

týchto

zariadení,

opráv,

údržby, rekonštrukcie a modernizácie

zdravia,

energetických zariadení v ich prepojení

vypracovať posúdenie rizík týkajúcich sa

na plány výroby a odbytu,

realizácie umeleckej produkcie.

▪

zabezpečuje

plynulé

riešenia

úloh

technického rozvoja,
▪
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zabezpečuje racionalizáciu technológie a

Klasifikácia ESCO

Klasifikácia SK ISCO-08
normotvornej činnosti.

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky, kým v prípade klasifikácie SK ISCO-08 toto zamestnanie
vyjadruje riadiaceho pracovníka, ktorý zodpovedá za technické napredovanie zväčša výrobnej
organizácie, tak v klasifikácii ESCO ide o povolanie v sektore kultúra.
Okrem komparácie názvov bolo na účely priraďovania korektných ESCO povolaní k zamestnaniam SK
ISCO-08 nevyhnutné analyzovať charakteristiky, kódové označenie, požadované vedomosti
a zručnosti. V niektorých prípadoch bolo potrebné brať zreteľ na iné jazykové mutácie klasifikácie
ESCO, nakoľko je medzi prekladmi v niektorých prípadoch neopodstatnený rozdiel.
Okrem zamestnaní SK ISCO-08 z kategórie 999 – inde neuvedený sa však objavili aj zamestnania so
štandardným kódom, ktoré nemajú vhodný ekvivalent v klasifikácii ESCO. Celkovo ide o 5 zamestnaní:
Tabuľka č. 67 Nové zamestnania v SK ISCO-08 bez ekvivalentu v klasifikácii ESCO
Kód
Názov zamestnania SK ISCO-08
2149035
Špecialista cestovných poriadkov
2421018
Prevádzkový špecialista
3113034
Technik kogenerácie
3113035
Technik automatizácie budov
3257006
Kontrolór detských ihrísk
Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Ku ostatným 163 novým zamestnaniam v klasifikácii SK ISCO-08 priradil Realizačný tím SRI minimálne
jeden kód povolania ESCO. V nasledujúcom grafe je znázornená kvantifikácia priradení klasifikácie
ESCO.
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Graf č. 114

Kvantifikácia priradení ESCO povolaní ku zamestnaniam SK ISCO-08

1
8

Priradené 1 povolanie

2

22
Priradené 2 povolania

Priradené 3 povolania
130

Priradených 5 povolaní

Priradených 6 povolaní

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Ako vyplýva z vyššie uvedeného grafu, celkovo 130 zamestnaní zo 163 bolo priradených len
k jednému povolaniu ESCO, čo tvorí 80 %. Druhou najpočetnejšou skupinou boli zamestnania SK
ISCO-08 priradené ku dvom ESCO povolaniam. Tento prípad nastal u 22 zamestnaní SK ISCO-08, čo
predstavuje 13 %.
Vo výnimočných prípadoch bolo k jednému zamestnaniu SK ISCO-08 doplnených 5, resp. 6 povolaní
ESCO. Táto eventualita nastala v prípade, ak v klasifikácii SK ISCO-08 je všeobecnejší pojem, ktorému
zodpovedá viacero konkrétnych, špecifických povolaní ESCO. Konkrétne ide o nasledovné prípady,
v ktorých došlo k priradeniu viacerých ESCO povolaní k zamestnaniam SK ISCO-08:
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Obrázok č. 190 Riaditeľ školy a školského zariadenia s priradenými povolaniami ESCO
riaditeľ
vzdelávacieho
zariadenia

riaditeľ
materskej
školy

riaditeľ
strednej školy
Riaditeľ
školy a
školského
zariadenia

riaditeľ
základnej
školy

riaditeľ
špeciálnej
školy

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Obrázok č. 191 SK ISCO-08 Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení (okrem
drevoobrábacích, textilných a odevných) s priradenými povolaniami ESCO

mechanik systémov
s kvapalinovým
pohonom

mechanik
kováčskych
zariadení

mechanik
priemyselných
strojov a zariadení

Mechanik, opravár
priemyselných
strojov a zariadení
(okrem
drevoobrábacích,
textilných a
odevných)

mechanik
tvarovacích strojov
a zariadení

mechanik rotačných
strojov a zariadení

mechanik
pneumatických
systémov

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Pri analýze použitých ESCO povolaní bolo zistené, že 90 % z nich figurovalo rámci vytvárania priradení
len jeden krát. Spolu 12 ESCO povolaní, čo tvorí 7%-ný podiel, bolo použitých 2 krát pri rôznych
zamestnaniach SK ISCO-08. V jednom prípade bolo jedno ESCO povolanie použité pri šiestich rôznych
zamestnaniach SK ISCO-08, a to v prípade ESCO povolania colný úradník, ktorému zodpovedá 6
zamestnaní v klasifikácii SK ISCO-08.
Tabuľka č. 68 Zamestnania SK ISCO-08 priradené k ESCO povolaniu Colný úradník
Kód SK
Názov SK ISCO-08
ISCO-08
2411016 Špecialista pre colný dohľad
3351001 Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
3351002 Odborný pracovník v oblasti kontroly po prepustení tovaru
3351003 Odborný pracovník v oblasti colnej kontroly
3351004 Odborný pracovník v oblasti mobilného dohľadu
3351006 Vyšetrovateľ finančnej správy

ESCO
povolanie

colný
úradník

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky zamestnania SK ISCO-08, ktoré sú v platnosti v klasifikácii
od 1.1.2021 spolu s korešpondujúcimi ESCO povolaniami.
Tabuľka č. 69 Zamestnania SK ISCO-08 (platné od 1.1.2021) priradené k ESCO povolaniam
Kód SK
Názov zamestnania SK ISCO-08
ESCO povolanie
ISCO-08
1219010 Technický riaditeľ
riaditeľ/riaditeľka výrobného podniku
riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka v
1219011 Riadiaci pracovník (manažér) kvality
oblasti kvality
Riadiaci pracovník (manažér) vo
1321020
manažér/manažérka v chemickej výrobe
farmaceutickej výrobe
Riadiaci pracovník (manažér) výroby
manažér v priemyselnej
1321021
keramiky a porcelánu
výrobe/manažérka v priemyselnej výrobe
riaditeľ/riaditeľka bezpečnosti IT
Riadiaci pracovník (manažér) informačnej
1330004
riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka
a kybernetickej bezpečnosti
odolnosti IT
riaditeľ vzdelávacieho
zariadenia/riaditeľka vzdelávacieho
zariadenia
riaditeľ materskej školy/riaditeľka
materskej školy
1345009 Riaditeľ školy a školského zariadenia
riaditeľ špeciálnej školy/riaditeľka
špeciálnej školy
riaditeľ strednej školy/riaditeľka strednej
školy
riaditeľ základnej školy/riaditeľka
základnej školy
Riadiaci pracovník (manažér) v colnej
riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka
1349010
oblasti
orgánu štátnej správy
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Kód SK
ISCO-08
1411005

Názov zamestnania SK ISCO-08

ESCO povolanie

Riadiaci pracovník (manažér) internátu,
ubytovne a hostela

pracovník/pracovníčka montáže a údržby
zavlažovacích systémov
inštalatér/inštalatérka zavlažovacích
systémov

2132016 Špecialista závlah

2132017

Špecialista na precízne
poľnohospodárstvo

agronóm/agronómka

2132018 Poradca pre poľnohospodárstvo

2132019

Špecialista klasifikácie jatočne
opracovaných tiel

Metodik v oblasti biologickej ochrany
letiska
Špecialista posudzovania vplyvov na
2133008
životné prostredie (EIA)
2133007

2141046 Špecialista technológ v textilnej výrobe

2141047 Špecialista technológ v odevnej výrobe
2141048 Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
2141049 Špecialista technológ v obuvníckej výrobe
2141050

2142020

Špecialista riadenia kvality vo výrobe
keramiky a porcelánu

agronóm/agronómka
poradca/poradkyňa pre verejné
financovanie
poradca/poradkyňa v oblasti chovu
hospodárskych zvierat
porážač/porážačka
odborný pracovník/odborná pracovníčka
ochrany životného prostredia na letisku
konzultant/konzultantka v oblasti
prírodných zdrojov
špecialista technológ v textilnej
výrobe/špecialistka technologička v
textilnej výrobe
špecialista technológ v odevnej
výrobe/špecialistka technologička v
odevnej výrobe
technik v kožiarskej výrobe/technička v
kožiarskej výrobe
technik v kožiarskej výrobe/technička v
kožiarskej výrobe
kvalitár špecialista/kvalitárka špecialistka

Špecialista informačného modelovania
budov (BIM)

2143005 Technológ recyklácie
2145008

riaditeľ hotelového zariadenia

Špecialista implementácie chemickej
legislatívy

architekt/architektka
kreslič/kreslička architektonických
modelov
stavebný kreslič/stavebná kreslička
špecialista/špecialistka v oblasti
recyklácie
chemický inžinier/chemická inžinierka
chemický inžinier/chemická inžinierka
dispečer/dispečerka v chemických
prevádzkach
špecialista/špecialistka na syntetické
materiály

2145009 Chematronik
2145010 Špecialista spracovania plastov
2149035 Špecialista cestovných poriadkov
Špecialista správy a údržby koľajových
2149036
vozidiel
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kontrolór/kontrolórka železničných
koľajových vozidiel
kontrolór/kontrolórka motorov
železničných koľajových vozidiel

Kód SK
ISCO-08
2149037

Názov zamestnania SK ISCO-08

ESCO povolanie

Špecialista vnútornej kontroly letiskovej
prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti

2149038 Bezpečnostný poradca v doprave
2149039 Špecialista 3D tlače materiálov
2149040 Špecialista robotiky
2149041 Pyrotechnik
2149042

Špecialista uvádzania systémov a
zariadení do prevádzky

2151024 Hlavný energetik
2151025

Špecialista zariadení a systémov
obnoviteľnej energie

2151026 Energetický audítor

2151027
2163005
2163006
2166007
2166008
2166999

Špecialista mikroelektromechanických
systémov
Odevný stylista
Dizajnér autorských a solitérnych
produktov
Dizajnér vizuálnej a multimediálnej
komunikácie
Ilustrátor
Grafický a multimediálny dizajnér inde
neuvedený

bezpečnostný manažér/bezpečnostná
manažérka letovej časti letiska
bezpečnostný poradca/bezpečnostná
poradkyňa pre prepravu nebezpečného
tovaru
technik/technička 3D tlače
robotics engineer
špecialista/špecialistka na
zneškodňovanie nevybuchnutej munície
špecialista/špecialistka na uvádzanie
systémov do prevádzky
špecialista energetik prípravy
prevádzky/špecialistka energetička
prípravy prevádzky
špecialista/špecialistka v oblasti
využívania obnoviteľných zdrojov energie
posudzovateľ/posudzovateľka
energetickej hospodárnosti budov
energetický poradca/energetická
poradkyňa pre domácnosti
energetický analytik/energetická
analytička
odborný pracovník/odborná pracovníčka
v oblasti úspory energie
energetický konzultant/energetická
konzultantka
špecialista/špecialistka na mikrosystémy
módny poradca/módna poradkyňa
priemyselný dizajnér/priemyselná
dizajnérka
dizajnér/dizajnérka digitálnych médií
ilustrátor/ilustrátorka

farmaceut špecialista/farmaceutka
špecialistka vo vývoji liekov
farmaceut špecialista/farmaceutka
špecialistka vo farmaceutickej kontrole
farmaceut špecialista/farmaceutka
špecialistka vo farmaceutickej kontrole
poradca/poradkyňa pri chudnutí
špecialista/špecialistka na výživu
športový terapeut/športová terapeutka
rekreačný terapeut/rekreačná terapeutka
učiteľ osôb so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami/učiteľka osôb so

2262010 Farmaceut vo výskume a vývoji
2262011 Špecialista registrácie liekov
2262012 Špecialista klinických štúdií
2265004 Poradca pre zdravý životný štýl

2269001 Liečebný pedagóg
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Kód SK
ISCO-08

Názov zamestnania SK ISCO-08

ESCO povolanie
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
arteterapeut/arteterapeutka
muzikoterapeut/muzikoterapeutka
animoterapeut/animoterapeutka

2269002 Arteterapeut, muzikoterapeut
2269003 Animoterapeut
2310999 Vysokoškolský učiteľ inde neuvedený

stredoškolský učiteľ/stredoškolská
učiteľka
stredoškolský učiteľ/stredoškolská
učiteľka

2330004 Učiteľ školy umeleckého priemyslu
2330005 Učiteľ strednej športovej školy
2330999 Učiteľ v strednej škole inde neuvedený

odborný referent/odborná referentka pre
vzdelávanie
výskumný pracovník/výskumná
pracovníčka v školstve
koordinátor/koordinátorka učebných
osnov
koordinátor/koordinátorka programov
pre mládež
colný úradník/colná úradníčka
middle office špecialista/špecialistka
produktový manažér/produktová
manažérka v banke
produktový manažér/produktová
manažérka v poisťovníctve

2351007 Špecialista kvality vzdelávania

2359012 Koordinátor práce s mládežou
2411016 Špecialista pre colný dohľad

2413033 Špecialista finančných inovácií

2413034

Metodik v oblasti finančníctva a
poisťovníctva

middle office špecialista/špecialistka

2413035 Špecialista treasury (okrem bankového)
2421016 Špecialista digitálnej transformácie
Špecialista pružných pracovných
2421017
procesov
2421018 Prevádzkový špecialista
2423009 Poradca pre vekový manažment

podnikový finančník/podniková
finančníčka
manažér/manažérka business intelligence
správca/správkyňa softvéru

2431009 Špecialista internetového predaja
2432004 Špecialista sociálnych sietí
Špecialista na spoločenskú zodpovednosť
2432005
(CSR)
Špecialista pre styk s verejnosťou inde
2432999
neuvedený
Špecialista predaja chemických
2433005
produktov
2433006 Špecialista popredajných služieb
2433006 Špecialista popredajných služieb
2511005 Dizajnér inteligentných riešení
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profesijný analytik/profesijná analytička
riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka
elektronického obchodovania
správca/správkyňa sociálnych sietí
manažér/manažérka v oblasti
spoločenskej zodpovednosti podnikov

špecialista/špecialistka predaja
chemických výrobkov
špecialista/špecialistka predaja
technik/technička záručného a
pozáručného servisu
dizajnér inteligentných systémov
IKT/dizajnérka inteligentných systémov

Kód SK
ISCO-08

Názov zamestnania SK ISCO-08

ESCO povolanie

2511006 IT audítor
2511007 Manažér digitálnych služieb
2511008 Vedeckovýskumný pracovník v oblasti IKT
2512003 Špecialista vývoja systémov (DevOps)
2513003
2513004
2521004
2521005
2521006
2521999
2529004
2529005
2611014
2619017
2619018

2621009

Správca digitálneho obsahu
(Digital Content Manager)
Špecialista vývoja používateľských
rozhraní
Dátový kurátor
Dátový analytik
Dátový vedec
Dizajnér a správca databáz inde
neuvedený
Etický hacker
Digitálny forenzný špecialista
Špecialista v oblasti súťažného práva
Špecialista na dodržiavanie súladu s
predpismi (compliance)
Správca konkurznej podstaty

IKT
IT audítor/IT audítorka
riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka
strediska podpory IT
riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka
obchodnej analýzy IT
počítačový vedec/počítačová vedkyňa
riadiaci pracovník/riadiaca pracovníčka
obchodnej analýzy IT
správca/správkyňa webového obsahu
dizajnér/dizajnérka používateľského
rozhrania
odborník/odborníčka na dátovú kvalitu
dátový analytik/dátová analytička
dátový špecialista/dátová špecialistka

Špecialista v oblasti kultúrneho a
kreatívneho priemyslu

2621010
2621011
2621012
2621013

Výskumník historickej architektúry
Výskumník umelecko – historický
Výskumník historického urbanizmu
Výskumník archívno – historický
Archivár, kurátor a pamiatkar inde
2621999
neuvedený
Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho
2633005
umenia
2633006 Literárny historik, teoretik, kritik
2633007 Teatrológ

2633008 Muzikológ
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etický hacker/etická hackerka
súdny znalec IT/súdna znalkyňa IT
právnik/právnička
manažér/manažérka regulatórnych
záležitostí
správca/správkyňa konkurznej podstaty
odborný referent pre kultúru/odborná
referentka pre kultúru
manažér/manažérka kultúrnovzdelávacích programov
kultúrno-osvetový pracovník/kultúrnoosvetová pracovníčka
konzervátor/konzervátorka
konzervátor/konzervátorka
konzervátor/konzervátorka
konzervátor/konzervátorka

historik/historička
kritik/kritička
literárny vedec/literárna vedkyňa
kritik/kritička
historik/historička
kritik/kritička
učiteľ/učiteľka dramatického prejavu
historik/historička
kritik/kritička
učiteľ/učiteľka hudby

Kód SK
Názov zamestnania SK ISCO-08
ISCO-08
2633009 Estetik
Filozof, historik a politológ inde
2633999
neuvedený

ESCO povolanie
filozof/filozofka

2641008 Vydavateľský redaktor
2641009 Autor dialógov, autor audiokomentárov
Spisovateľ a podobný autor inde
2641999
neuvedený
2642012 Bloger / vloger
2642012 Bloger / vloger
Prekladateľ, tlmočník, jazykovedec
2643999
a grafológ inde neuvedený
2651005 Umelecký grafik
2651006 Multimediálny a intermediálny umelec
2652015 Videodžokej (VJ)
2653010 Tanečník súčasného tanca
2654006 Producent v audiovízii
2654007 Hudobný producent
2654008
2655003
2659005
3113034
3113035
3114006

Produkčný, vedúci výroby a výrobného
štábu
Muzikálový herec
Performer
Technik kogenerácie
Technik automatizácie budov
Technik signalizačných a komunikačných
systémov

3116008
3116009
3116010
3118001
3118002

Chemický technik v priemyselnej výrobe
Chemický laborant
Laborant prípravy suroviny
Technický kreslič
Technik 3D tlače materiálov
Technik správy a údržby geografického
3118003
informačného systému
3119039 Technológ v oblasti leteckého paliva
3119040 Technik modulárnej výroby
3119041 Vedúci logistiky
3119042 Tribotechnik
Technik prípravy plastických hmôt na 3D
tlač keramických materiálov
3119044 Procesný technik
3119043
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vydavateľský redaktor/vydavateľská
redaktorka
scenárista/scenáristka

bloger/blogerka
vloger/vlogerka

grafik/grafička
konceptuálny umelec/konceptuálna
umelkyňa
videoumelec/videoumelkyňa
tanečník/tanečnica
filmový a televízny producent/filmová a
televízna producentka
hudobný producent/hudobná
producentka
vedúci/vedúca postprodukcie
producent/producentka
herec/herečka
performer/performerka

technik zabezpečovacích a poplachových
systémov/technička zabezpečovacích a
poplachových systémov
chemický technik/chemická technička
chemický technik/chemická technička
chemický technik/chemická technička
technický kreslič/technická kreslička
technik/technička 3D tlače
technický kreslič/technická kreslička
chemický technik/chemická technička
technik/technička procesného
inžinierstva
manažér/manažérka logistiky a
distribúcie
olejovač/olejovačka priemyselných
strojov
chemický technik/chemická technička
technik/technička procesného

Kód SK
ISCO-08

Názov zamestnania SK ISCO-08

ESCO povolanie
inžinierstva
technik/technička v robotike
odborný administratívny asistent v
zdravotníctve/odborná administratívna
asistentka v zdravotníctve

3119045 Technik robotiky
3119046

3121999
3122018
3142009
3153005
3222001
3222002

Operátor dispečingu ambulantnej
dopravnej zdravotnej služby
Majster (supervízor) v ťažobnom,
hutníckom, zlievarenskom priemysle a
geologickom prieskume inde neuvedený
Majster (supervízor) výroby keramiky a
porcelánu
Technik na precízne poľnohospodárstvo
Pilot na diaľku
Pôrodná ambulantná asistentka
Asistentka ženy počas tehotenstva a
pôrodu (dula)

3240005 Kynológ
3253003 Koordinátor asistentov podpory zdravia
3257005 Banský inšpektor
3257006 Kontrolór detských ihrísk
3341005 Vedúci sekretariátu, kancelárie
Odborný pracovník v oblasti colného
3351001
dohľadu
Odborný pracovník v oblasti kontroly po
3351002
prepustení tovaru
Odborný pracovník v oblasti colnej
3351003
kontroly
Odborný pracovník v oblasti mobilného
3351004
dohľadu

supervízor/supervízorka vo výrobe
technik/technička v poľnohospodárstve
pilot lietadla/pilotka lietadla
pôrodný asistent/pôrodná asistentka
dula
chovateľ psov/chovateľka psov
cvičiteľ psov/cvičiteľka psov
komunitný zdravotnícky
pracovník/komunitná zdravotnícka
pracovníčka
špecialista/špecialistka na BOZP v baniach
vedúci/vedúca kancelárie
colný úradník/colná úradníčka
colný úradník/colná úradníčka
colný úradník/colná úradníčka
colný úradník/colná úradníčka
colný úradník/colná úradníčka
daňový inšpektor/daňová inšpektorka

3351006 Vyšetrovateľ finančnej správy
Odborný pracovník v colnej oblasti inde
neuvedený
Športový tréner, rozhodca a funkcionár
3422999
inde neuvedený
3351999

produkčný dizajnér/produkčná dizajnérka
scénograf/scénografka
knihovník/knihovníčka archívu
hromadných údajov
reštaurátor kníh/reštaurátorka kníh
reštaurátor nábytku/reštaurátorka
nábytku
konzervátor/konzervátorka
operátor/operátorka pyrotechnických
efektov

3432003 Filmový architekt
3433007 Digitalizátor

3433008

Technik pre konzervovanie a
reštaurovanie

3435023 Odpaľovač ohňostrojov
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Kód SK
ISCO-08

Názov zamestnania SK ISCO-08

ESCO povolanie
dizajnér pyrotechnických
efektov/dizajnérka pyrotechnických
efektov
technik/technička scény
montážnik/montážnička eventových
konštrukcií
lokačný manažér/lokačná manažérka
zvukový technik/zvuková technička

3435024 Pódiový technik
3435025 Staviteľ pódií
3435026 Vedúci výpravy
3521026 Technik ozvučenia
Bookmaker, krupiér a pracovník v
4212999 stávkovej kancelárii a herni inde
neuvedený
Administratívny pracovník v oblasti
4419003
marketingu

reklamný asistent/reklamná asistentka

5132002 Barman
5141001 Kaderník
5141002 Barber
5142010 Pracovník wellness a spa centra
5142011 Podológ
5329003 Asistent podpory zdravia

5329004

Asistent podpory zdravia v prostredí
nemocníc

5412009 Príslušník Policajného zboru - kadet
5419005 Pracovník cestnej patroly
5419006

Člen miestnej občianskej poriadkovej
služby

7115003 Montážnik výplne stavebných otvorov
7124001 Izolatér
7124002 Zatepľovač
7124999 Izolatér inde neuvedený
7131003 Maliar, tapetár
7133003 Pracovník likvidácie azbestu
7233011 Agromechatronik
Mechanik, opravár priemyselných strojov
7233012 a zariadení (okrem drevoobrábacích,
textilných a odevných)
640

barman/barmanka
kokteilový barman/kokteilová barmanka
kaderník/kaderníčka
vlasový štylista/vlasová štylistka
holič/holička
asistent/asistentka v kúpeľoch a wellness
centrách
podiater/podiatrička
komunitný zdravotnícky
pracovník/komunitná zdravotnícka
pracovníčka
komunitný zdravotnícky
pracovník/komunitná zdravotnícka
pracovníčka
policajt/policajtka
technik/technička údržby pozemných
komunikácií
strážnik pochôdzkar/strážnička
pochôdzkarka
montér okien/montérka okien
montér dverí/montérka dverí
izolatér/izolatérka
izolatér/izolatérka
maliar/maliarka
tapetár/tapetárka
pracovník/pracovníčka likvidácie azbestu
mechanik/mechanička
poľnohospodárskych strojov a zariadení
mechanik/mechanička kováčskych
zariadení
mechanik/mechanička systémov s
kvapalinovým pohonom
mechanik/mechanička priemyselných

Kód SK
ISCO-08

Názov zamestnania SK ISCO-08

ESCO povolanie

7544004 Likvidátor chorôb a škodcov
Likvidátor škodcov a buriny inde
7544999
neuvedený
Operátor strojov na prípravu vlákien a
8151007
pradenie (pradiar)
8189007 Operátor robotiky
8322006 Vodič dopravnej zdravotnej služby
8322007
8332006
8332007
8332999
9121005
9129003

Vodič ambulancie záchrannej zdravotnej
služby
Vodič ťažkého nákladného vozidla,
kamiónu (medzinárodná doprava)
Vodič ťažkého nákladného vozidla,
kamiónu (vnútroštátna doprava)
Vodič nákladných automobilov
a kamiónov inde neuvedený
Ručný práč, detašér
Pracovník obsluhy čistiaceho stroja

strojov a zariadení
mechanik/mechanička tvarovacích strojov
a zariadení
mechanik/mechanička pneumatických
systémov
mechanik/mechanička rotačných strojov
a zariadení
deratizér/deratizérka

operátor/operátorka dopriadacieho
stroja
operátor priemyselných robotov
vodič/vodička sanitného vozidla
vodič vozidiel záchrannej zdravotnej
služby/vodička vozidiel záchrannej
zdravotnej služby
vodič/vodička nákladného vozidla
vodič/vodička nákladného vozidla

nie je ekvivalent
upratovač/upratovačka verejných budov

Zdroj: Vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

4.6 Metodické usmerňovanie klasifikačného kontextu tvorby NŠZ
Časť členov Realizačného tímu SRI sa venuje primárne klasifikáciám a číselníkom, ktoré sú významnou
súčasťou každého NŠZ. Tieto systémové nástroje umožňujú analyzovať, vzájomne národne
a medzinárodne porovnávať NŠZ po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke. Z tohto dôvodu je
potrebné poskytovať metodickú podporu pri správnom určovaní klasifikačných kategórií, keďže
jednotliví autori NŠZ nedisponujú aktuálnymi a komplexnými informáciami v tejto oblasti. Každý
autor NŠZ si môže prostredníctvom príslušného tajomníka vyžiadať súčinnosť pri určovaní
klasifikačného kontextu NŠZ, resp. vybrané klasifikácie a číselníky sú zadávané priamo členmi
Realizačného tímu SRI.
Klasifikáciami a číselníkmi, pri ktorých je najväčšia potreba súčinnosti zo strany Realizačného tímu
SRI:
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▪

klasifikácia ESCO 107,

▪

klasifikácia SK NACE Rev.2,

▪

číselník povolaní.

106F

V nasledujúcej časti bude uvádzaná časť prípadov, ktoré sa v tejto oblasti v sledovanom období riešili:
▪

K NŠZ Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku (facility špecialista) bolo
odporučené ESCO povolanie 1219.1.1 vedúci/vedúca technickej správy budov.

▪

K NŠZ Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania boli odporučené tri ESCO povolania, a to
koordinátor/koordinátorka učebných osnov, výskumný pracovník/výskumná pracovníčka
v školstve a odborný referent/odborná referentka pre vzdelávanie. Autor priradil k NŠZ prvé
navrhnuté ESCO povolanie.

▪

K NŠZ Odborný pracovník sprostredkovania sociálnych služieb boli odporučené dve ESCO
povolania, a to úradník/úradníčka v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálny pracovník
špecialista/sociálna pracovníčka špecialistka. Autor priradil k NŠZ prvé navrhnuté ESCO
povolanie.

▪

K NŠZ Technik údržby lietadiel boli odporučené ESCO povolania koordinátor/koordinátorka
údržby lietadiel a mechanik/mechanička údržby lietadiel. Autor priradil k NŠZ prvé navrhnuté
ESCO povolanie. Autor priradil k NŠZ tretie navrhnuté ESCO povolanie.

▪

K NŠZ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní boli odporučené tri ESCO povolania, a to
finančný riaditeľ/finančná riaditeľka, hlavný účtovník/hlavná účtovníčka a daňový
špecialista/daňová špecialistka. Autor priradil k NŠZ tretie navrhnuté ESCO povolanie.

▪

K NŠZ Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia boli odporučené dve ESCO
povolania, a to: poradca/poradkyňa v oblasti chovu hospodárskych zvierat a vedecký
pracovník/vedecká pracovníčka v poľnohospodárstve. Autor priradil k NŠZ prvé navrhnuté
ESCO povolanie.

▪

K NŠZ Špecialista odmeňovania a benefitov boli odporučené dve ESCO povolania, a to
špecialista v oblasti ľudských zdrojov/špecialistka v oblasti ľudských zdrojov a profesijný
analytik/profesijná analytička. Autor priradil k NŠZ prvé navrhnuté ESCO povolanie.

▪

K NŠZ Špecialista digitálnej transformácie boli odporúčané dve divízie klasifikácie SK NACE
Rev. 2, a to J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby a M70 Vedenie
firiem, poradenstvo v oblasti riadenia. Autor akceptoval oba návrhy Realizačného tímu SRI.

107

v tejto podkapitole bolo predmetom odborných prác priraďovanie ESCO povolaní k zamestnaniam SK ISCO08, ktoré neboli doplnené v rámci aktualizácie.
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▪

K NŠZ Špecialista odmeňovania a benefitov boli odporúčané dve divízie klasifikácie SK NACE
Rev. 2, a to M70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia a N82 Administratívne,
pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti. Autor zatiaľ neposkytol spätnú
väzbu.

4.7 Harmonogram procesu revízie európskej klasifikácie ekonomických
činností NACE
Vzhľadom na to, že problematika revízie európskej klasifikácie NACE je pre sektorové rady a expertov
veľmi dôležitou témou, Realizačný tím SRI detailne monitoruje vývoj v tejto oblasti. Digitálne
hospodárstvo, globalizácia a elektronický obchod, biohospodárstvo, obehová alebo zdieľaná
ekonomika, sú len niektoré z dôležitých strategických oblastí, v ktorých by revidovaná klasifikácia
NACE mohla lepšie odrážať súčasnú ekonomiku a spoločnosť, a taktiež by lepšie podporovala
stanovenie a monitorovanie politických cieľov v SR a EÚ.
Najaktuálnejšie informácie k danej problematike poskytli materiály a dokumenty zo 46. zasadnutia
Výboru pre Európsky štatistický systém, ktoré sa konalo 20. až 21. mája 2021. Keďže revízia európskej
klasifikácie NACE je priamo závislá na revízii Medzinárodnej klasifikácie ekonomických činností ISIC
(ďalej len „ISIC“) je snaha činnosti medzinárodných inštitúcií a tímov, najmä z UNESCO a EUROSTAT
harmonizovať. Otázky členov sektorových rád, ktoré sa týkali tejto problematiky, smerovali najmä na
termíny, v ktorých sa majú udiať kľúčové míľniky revízie klasifikácie NACE. Z tohto dôvodu sa tieto
míľniky v nasledujúcej časti uvádzajú.
Navrhovaný harmonogram revízie klasifikácie ISIC:
▪

marec 2021 - Štatistická divízia OSN udelila mandát na revíziu ISIC,

▪

apríl - december 2021 - finalizácia zoznamu požadovaných zmien a uskutočnenie globálnej
konzultácie,

▪

december 2021 - vypracovanie kompletnej systematickej štruktúry revidovanej klasifikácie
ISIC,

▪

január 2022 - december 2022 - finalizácia vysvetliviek, globálna komunikácia finálnej verzie
a jej predloženie na schválenie,

▪

december 2022 - prijatie revidovanej klasifikácie ISIC zo strany Štatistickej divízie OSN.
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S prihliadnutím na potrebu koordinovať revíziu klasifikácií NACE s ISIC boli na rok 2021 určené tieto
hlavné míľniky:
Tabuľka č. 70 Míľniky revízie NACE
Kľúčový míľniky

Dátum

Stretnutie s pracovnou skupinou na revíziu NACE zamerané na pokrytie
biohospodárstva
Stretnutie s pracovnou skupinou na revíziu NACE s cieľom prediskutovať pokrytie
obehového hospodárstva
Zasadnutie pracovnej skupiny pre štandardy s cieľom verifikovať prácu vykonanú
pracovnou skupinou na revíziu NACE
Stretnutie s pracovnou skupinou na revíziu NACE s cieľom prediskutovať
otvorené otázky zo Sekcie K.
Stretnutie s pracovnou skupinou na revíziu NACE s cieľom prediskutovať
otvorené otázky, o ktorých sa predtým nediskutovalo a finalizovať novú štruktúru
NACE

13.-14. apríl
2021
26.-27. máj
2021
14.-15. jún
2021
september
2021

Globálna konzultácia
Zasadnutie pracovnej skupiny pre štandardy s cieľom verifikovať prácu vykonanú
pracovnou skupinou na revíziu NACE
Návrh štruktúry novej verzie klasifikácie NACE
Začatie procesu smerujúceho k publikovaniu právneho aktu, ktorým by sa vydala
revidovaná verzia klasifikácie NACE 108

október 2021
bude
definované
november
2021
december
2021
január 2022

107F

Zdroj: Eurostat, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V priebehu roku 2022, súbežne s procesom vydávania právneho aktu, bude pracovná skupina na
revíziu

NACE analyzovať otázky spojené s vysvetlivkami a pripraví všetky ďalšie materiály na

implementáciu novej verzie klasifikácie NACE.
Eurostat okrem toho začne od roku 2022 revíziu klasifikácie produkcie CPA. Práce na jej revízii začnú
po dokončení novej štruktúry NACE a súčasne s vypracovaním vysvetliviek. Tieto dve klasifikácie
spolu úzko súvisia a preto by sa mali revidovať takmer súčasne, aby sa zabránilo nezrovnalostiam.

108

Tento proces možno spustiť už v januári 2022 nakoľko vysvetlivky k revidovanej klasifikácii NACE nie sú
súčasťou právneho aktu. Práce bude koordinovať právny odbor EUROSTATU v koordinácii s členmi
Európskeho štatistického systému.
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5 AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE S
DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ A V ĎALŠÍCH
VYBRANÝCH KRAJINÁCH
5.1 INOVÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA
O tom, že inovácie vo vzdelávaní na Slovensku zaostávajú za svetovými trendmi sa vie už dávno.
V podstate každý minister školstva pripravil vlastný plán reformy, pričom takmer každý vystihol
príčiny zaostávania primerane a navrhol isté reformné kroky. Žiaľ, väčšinou jeho nástupca navrhol
iné, kvôli čomu ani jedna, hocijako dobre myslená reforma nebola dopracovaná a realizovaná.
V princípe vieme, že hlavným nedostatkom vzdelávania sú najčastejšie využívané vyučovacie metódy
používajúce jednosmernú komunikáciu od učiteľa k žiakovi/študentovi. Od žiaka sa očakáva
memorovanie poznatkov, ktoré sa takto dozvedel. Pandémia koronavírusu ukázala zastaranosť tohto
prístupu a nutnosť zmeniť paradigmu vzdelávania. Moderné vzdelávanie musí byť postavené na
odlišných princípoch, ako je súčasné opakovanie poznatkov zachytených (zakonzervovaných)
v učebniciach. V období Priemyselnej revolúcie 4.0 sa poznatky vyvíjajú tak rýchlo, že podstatou
učebných procesov nemajú byť konkrétne fakty a poznatky, ale rozvoj zručnosti, schopnosti a
kompetencií vedúce k poznaniu. Vzdelávanie musí byť navrhnuté, realizované a hodnotené tak, aby
poskytovalo príležitosť vzdelávať sa na základe jasnej dlhodobej vízie pomocou takých metodických
nástrojov, ktoré vytvoria u žiakov a študentov motiváciu a snahu celoživotne sa vzdelávať. Inak
povedané, škola ich musí naučiť učiť sa.
„Ak chceš postaviť loď, tak to nerob tak, že zavoláš ľudí, aby zohnali drevo a rozdelíš im prácu.
Namiesto toho ich nauč spoločne tužiť po šírom a nekonečnom mori.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Vďaka tejto schopnosti budú schopní a ochotní rekvalifikovať sa v súlade s neustále sa meniacimi
podmienkami na trhu práce. Reformné procesy v školstve sú zároveň príležitosťami na podporovanie
tvorivosti a inovácie, ktoré sú základnými predpokladmi na zvyšovanie kvality vzdelávania.
Tvorivosť je hybnou silou inovácie, ale je aj kľúčovým faktorom rozvoja osobných, odborných,
podnikateľských

a

spoločenských

zručností

realizovaných

prostredníctvom

celoživotného

vzdelávania. Inovačná schopnosť úzko súvisí s tvorivosťou ako s osobným atribútom, založeným na
kultúrnych a medziľudských zručnostiach a hodnotách. Tvorivosť je ľudská vlastnosť, ktorá sa
prejavuje v mnohých oblastiach a súvislostiach, počnúc umeleckými, dizajnérskymi a remeselnými
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dielami – až po prelomové objavy vo vede a v technike. Viacrozmerný charakter tvorivosti znamená,
že vedomosti v širokej škále technických aj netechnických vied môžu byť základom rozvoja inovácie.
Na jednej strane je ťažké naučiť niekoho, aby bol kreatívny, ale na druhej strane ešte ťažšie je
nepotlačiť jeho kreativitu. Tvorivé schopnosti je potrebné pestovať od raného veku a starostlivo ich
rozvíjať počas celého celoživotného vzdelávania. Ciest realizácie tohto zámeru je viac. Ich súhrnným
atribútom je tzv. vzdelávanie orientované na žiaka (student-centered learning). Anglický ekvivalent
naznačuje, že primárne je jeho „učenie sa“ (learning), nie „vyučovanie“ (teaching) poskytované
učiteľom. Má rôzne podoby a verzie v závislosti na type a úrovni školy: konštruktivistické vzdelávanie,
duálne vzdelávanie, prevrátená trieda, projektové vzdelávanie, atď. Ich spoločné charakteristiky asi
najlepšie vystihuje koncept Otvoreného vzdelávania nasledujúcimi tromi princípmi:
▪

Dobrovoľnosť: Žiaka nedokážeme prinútiť naučiť sa učiť sa proti jeho vôli. Ľudské správanie nie
je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.

▪

Aktivita učiaceho sa: Pri vzdelávaní musia žiaci pátrať po poznatkoch a tak si rozširovať
vedomosti, zručnosti, schopnosti a byť tvorivými, nakoľko tvorivosť je sebarealizácia v zmysle
potenciálu vytvoriť niečo nové, je to aktívny zásah jedinca do prostredia, v ktorom žije.

▪

Meniace sa postavenie učiteľa: Učiteľ nie je pre žiaka jediným zdrojom poznatkov, hrá však
primárnu podpornú a riadiacu úlohu v jeho postupe pri získavaní poznatkov a tvorbe záverov
z nich. Pedagóg zohráva kľúčovú úlohu v stimulovaní a objavovaní prístupov k riešeniu
problémov, v rozvíjaní zvedavosti a talentov. Pozícia učiteľa, jeho osobnosť, spôsobilosť
a kompetencie zohrávajú dôležitú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese a pri formovaní
osobnosti žiakov.

Charakter vzdelávania sa teda mení. Ťažisko sa posunulo z dôrazu na vedomosti na kombináciu
získavania vedomostí, zručností a postojov. Vytvára sa širší priestor pre inovácie vo výchovnovzdelávacom procese od zavádzania rôznych prvkov inovačných prístupov v jednotlivých vyučovacích
predmetoch (napr. kooperatívne problémové, projektové vyučovanie, rozvíjanie výchovnovzdelávacích metód kritického myslenia), až po ucelené inovačné a alternatívne programy ako je
integrované tematické vyučovanie, ktoré prinášajú do praxe tvoriví učitelia. Častou inšpiráciou nie je
len kvalitná odborná literatúra, ale i spolupráca so zahraničnými školami, e-twinning, výmena
skúseností a príkladov osvedčených postupov.
Človek nemôže v spoločnosti existovať sám. Potrebuje mať partnera, priateľa, spoločníka, ktorý mu
mnohokrát ukáže správnu cestu. Kľúčovou sa stáva kolaborácia, z neskorolatinského „collaborare“,
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čo znamená spolupracovať. Spolupráca prináša nové myšlienky, inšpirácie. Rozvíja sa teda nielen
intelektuálny základ rozumových činností (vrátane kritického myslenia), ale aj pripravenosť aktívne,
ochotne a efektívne využívať nadobudnuté poznatky v praktických činnostiach. V procese učenia sa
sa tým buduje sebadôvera jedinca so širším cieľom konštituovať vlastný hodnotový systém a
schopnosť vedieť verejne a otvorene zaujať postoje, ktoré sú v súlade s ním.
Pred pandémiou sa tento cieľ mohol zdať neuskutočniteľný. Ako sa však ukazuje, obdobie krízy je
zároveň aj obdobím príležitostí. Karanténne opatrenia spôsobili izolovanie žiakov od učiteľov
a aktivovali ich tvorivosť pri hľadaní komunikačných ciest. Väčšinou sa komunikácia uskutočňovala
pomocou videokonferenčných systémov (Zoom, MS Teams a pod.). Tí, ktorí z rôznych príčin nemohli
tento postup využiť, hľadali náhradné riešenia. Vždy sa nakoniec ukázalo, že ochota žiaka zapojiť sa
do (vlastného) vzdelávania je kľúčom k úspechu. Zároveň COVID-19 ukázal, že použitie tradičných
metód vzdelávania v takto zmenených podmienkach nepostačuje a posunul chápanie vzdelávania ako
kolaboratívnej činnosti. Učitelia si museli uvedomiť, že bez žiaka ako aktívneho partnera to nejde.
V najbližšej budúcnosti je preto potrebné zamerať sa na transformovanie vzdelávacích procesov do
podoby dialógu, v ktorom učiteľ aj žiak hrajú primárnu úlohu. Treba hľadať metódy posilňovania
motivácie učiacich sa s cieľom rozvinúť nielen ich znalosť faktov, ale aj záujem o väzby medzi nimi
a ich vzťah k realite. V tomto procese musia hrať významnú úlohu fakulty pripravujúce učiteľov –
nielen pri príprave budúcich pedagógov ale aj tých, ktorí už pôsobia v praxi. Práve tí vďaka svojim
nedávnym skúsenostiam vedia poskytnúť dostatok námetov a nápadov na zlepšenie komunikácie
v učebniach. Je totiž jedno, či žiak vypne kameru pri online vzdelávaní alebo iba pozornosť v triede.
V obidvoch prípadoch vyznie úsilie učiteľa naprázdno. Presne o tom hovorí zásada dobrovoľnosti
otvoreného vzdelávania.
Väčšina rodičov si počas pandémie uvedomila náročnosť učiteľského povolania. Ak sústredíme úsilie
a využijeme priaznivú atmosféru, zmena sa dostaví rýchlo. Urgentnosť pripomína nedávnu potrebu
obmedziť šírenie vírusu COVID-19 a znížiť riziko celosvetovej krízy. Vďaka nemu narástol význam vedy
a inovácií. Sústredenie ľudských a finančných zdrojov viedlo k rýchlemu vývoju vakcín a ich overeniu a
aplikovaniu v rekordne krátkom čase. Ukázalo sa, že ochota a správny manažment vedú k efektívnym
výsledkom a že skúsenosti z nich sa dajú využiť pri možných budúcich krízach. Zároveň sa však
ukázalo, že školy sú nedostatočne vybavené IKT technológiami, ich pripojenie na internet je málo
výkonné a učiteľom chýba skúsenosť s ich využívaním. Pretože príchod ďalších vĺn epidémie sa nedá
vylúčiť, aj v tomto smere treba zlepšiť vybavenie škôl a posilniť prípravu pedagógov.
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Ak porovnáme situáciu v ostatnom období v školstve a v iných odvetviach, vidíme veľa podobností.
Štátne odstávky (lockdowny) narušili ich normálne fungovanie, prehĺbili existujúce medzery
v podnikateľskom prostredí, zväčšili medzery v produktivite, zvýšila sa ekonomická zraniteľnosť
zamestnancov a/alebo nárast nezamestnanosti. Ich sny o návrate do „idylických predkoronových
čias“ by každý považoval za naivné. Je jasné, že vo firmách a organizáciách musí dôjsť k zmene, lebo
hospodárske a sociálne podmienky sú celkom iné.
To isté platí aj pre školstvo. Potrebuje dve veci: navrhnúť dobrú reformu a kvalitne

ju

implementovať. Už v dokumente Učiace sa Slovensko sa zdôrazňovala potreba otvorenia sa škôl
inovatívnym trendom. Súčasná vláda prvé kroky už realizovala, napríklad otvorila trh s učebnicami.
Postupne treba uvoľňovať aj ďalšie pravidlá, ktoré zväzujú vzdelávanie. Napríklad inovácia
vzdelávania v oblasti prírodných vied by sa mala sústrediť na stieranie hraníc medzi nimi a chápanie
ich previazanosti a jednoty. To bude mať zásadný význam riešenia hlavných výziev našej doby, od
pandémií cez klimatické zmeny, až po prechod na trvalo udržateľné výrobné systémy. Izolácia totiž
zdôrazňuje špecifiká jednotlivých disciplín a potláča ich ekologický charakter, bráni vnímať, že zmena
v jednej oblasti nevyhnutne prináša zmeny aj v ostatných.
Zapojením učiacich sa do vzdelávania sa podporuje otvorené vzdelávanie a rozvoj kritického
myslenia. Vďaka holistickému prístupu, previazanosti obsahu, ako aj možnosťou žiakov a študentov
ovplyvňovať ho, vedie k zvyšovaniu záujmu oň. Hlavná otázka klasického prístupu „čo všetko učiť“ je
nahrádzaná praktickejšími otázkami „prečo to vedieť“, resp. „ako sa to robí“. To neznamená
zanedbávať vedecký charakter poznania, ale posilňovať jeho vnímanie ako výsledok aktivít našich
predkov a súčasníkov. Vďaka tomu sa stane zrejmejším zmysel vedy a výskumu ako jedného zo
smerov hľadania nových poznatkov a postupov, ktoré v konečnej etape vyústia do skvalitnenia života.
Takýto prístup podporuje dôveru žiakov a tým aj verejnosti k expertným riešeniam.
Kritické myslenie sa rozvíja od staroveku prostredníctvom humanitných vied. Tie sa žiaľ redukovali na
sériu izolovaných predmetov, bez jednotiaceho základu. Žiaci sa preto nedostávajú k poznatkom,
ktoré určujú postupy, faktory, trendy a modely inovácií napríklad v prirodzených jazykoch. V dôsledku
toho náplň slovenského jazyka a literatúry je len málo odlišná od toho, čo sa v nich učilo pred
polstoročím. Podobne skostnatená je výučba histórie či cudzích jazykov.
Ako ukázala pandémia, veľká časť žiakov bola vylúčená z online vzdelávania v dôsledku chýbajúcej
infraštruktúry – predovšetkým na strane žiakov z chudobnejších rodín, ale aj na strane učiteľov.
Učiteľom predovšetkým chýbali dostatočné výpočtové kapacity a silné pripojenie na internet. Ak sa
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nemá situácia opakovať, treba prijať opatrenia na podporu všetkých aktérov vzdelávania. Ako vidíme
aj na ťažkostiach s realizovaním zákona o predprimárnom vzdelávaní, samotný dobrý úmysel nestačí.
Treba vybudovať aj zázemie na jeho realizáciu.
Preto pri realizovaní reformy je potrebné zohľadniť dve úrovne realizácie. Na celoštátnej úrovni treba
vytvárať legislatívne a finančné predpoklady reformy. Treba sa zamerať aj na časový rámec, v ktorom
sa majú reformné kroky realizovať. Viaceré predošlé reformy doplatili na uponáhľanosť, snahu
realizovať ich čo najskôr, pokiaľ možno okamžite. Teoretické poznatky v oblasti manažmentu
odporúčajú uskutočňovať zmeny tak, aby si našli dostatok priaznivcov a podporovateľov. Ukazujú, že
nedostatočne vysvetlená reforma si nenájde dosť podporovateľov a postupne vyvolá čoraz väčší
odpor. Odporcovia budú jej ciele ignorovať, či ich dokonca priamo sabotovať. Výsledkom bude návrat
k pôvodnému, neželanému stavu.
Zásahy do obsahu a metód vzdelávania sa majú robiť citlivo, ale v súlade s meniacim sa charakterom
našej spoločnosti. Ak zdôrazňujeme ich otvorený charakter, tak preto, aby mali školy a učitelia právo
upravovať ich s potrebami regiónu, ale aj momentálnej spoločenskej situácie. Musia spoznať, čo je
v reformných krokoch pre nich prínosom a na tom stavať. Cieľom nemá byť „jednotná škola“, ale
škola, ktorá prinesie úžitok danému okruhu žiakov a naučí ich spoznať cenu vedomostí.

5.1.1 Zahraničné prístupy k sektorovým inováciám a investičným stimulom na podporu
rozvoja a konkurencieschopnosti sektora vzdelávania
Globalizácia a internacionalizácia ekonomík naprieč svetadielmi spolu s liberalizáciou pohybu
kapitálu, osôb, tovarov a služieb v posledných dvoch desaťročiach spolu s technologickým pokrokom
v oblasti priemyslu, služieb a IKT výrazne zmenili paradigmy všetkých sektorov hospodárskeho života.
Koncepcie podporovania tvorby nových pracovných miest založené na nízkych celkových pracovných
nákladoch označovaných ako cena práce sa postupne stávajú brzdou sektorových inovácií,
spoločenského pokroku a zvyšovania životnej úrovne v dotknutých ekonomikách. Podnikateľský
sektor dlhodobo kritizuje vysoké daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku, ktoré má vplyv na
pridanú

hodnotu, rentabilitu

podnikania a ochotu

uprednostniť inovácie

vplývajúce

na

konkurencieschopnosť krajiny v medzinárodných porovnaniach. V rámci nových členských krajín EÚ,
ktoré prešli transformáciou spoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov prechodom na trhovú
ekonomiku malo Slovensko podľa údajov Rakúskej obchodnej komory prevzatých z EUROSTAT v roku
2019 štvrté najvyššie pracovné náklady (12,50 €/h). Najdrahšiu pracovnú silu vykazovalo Slovinsko
(19 €/h), ČR (13,50 €/h) a Estónsko (13,40€/h). Priemerné pracovné náklady v krajinách eurozóny
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v roku 2019 pritom v roku 2019 predstavovali 31,40 €. V rámci krajín V4 nižšie hodinové náklady na
pracovnú silu vykazovalo v roku 2019 Poľsko (10,70€) a Maďarsko (9,90€).
Zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomík prostredníctvom inštitucionálnej podpory zameranej na
vytváranie nových pracovných miest formou priamych finančných stimulov hradených zo štátneho
rozpočtu a daňových úľav pre investorov sa z dôvodu enormných deficitov verejných financií
a zadlženia krajín postupne prestane byť celospoločensky atraktívne. Najmä preto, že nevyhnutnou
prioritou bude vytváranie lepších podmienok pre produkciu tovarov s vyššou pridanou hodnotou,
ktoré nie sú príliš závislé na cenách vstupných materiálov a spotrebovaných energií. Tieto sa logicky
vyznačujú aj tzv. vyššou kilogramovou cenou.
Nevyhnutnou súčasťou transformácie ekonomík, ktorá určuje trendy vývoja sektorových inovácií, je
digitalizácia. Jedným z dôležitých dokumentov predstavujúcich stratégiu Slovenska v oblasti
transformácie ekonomiky prostredníctvom digitalizácie je Návrh stratégie a akčného plánu na
zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI do roku 2025. Slovensko sa v Indexe digitálnej
ekonomiky a spoločnosti (DESI) umiestňuje dlhodobo na 20. až 22 mieste spomedzi 27 krajín.
Európska komisia od roku 2015 každoročne monitoruje pokrok a úroveň rozvoja digitálnej
konkurencieschopnosti v jednotlivých členských štátoch. Hodnotenie závisí od piatich hlavných
oblastí politík nevyhnutných pre digitálnu transformáciu ekonomiky a spoločnosti:
▪

pripojiteľnosť,

▪

ľudský kapitál,

▪

využívanie internetových služieb,

▪

integrácia digitálnych technológií,

▪

digitálne verejné služby.

Index DESI je dnes jedným z kľúčových parametrov posudzovania konkurencieschopnosti a reformnej
úspešnosti členských štátov Európskej únie. Slúži ako hlavný merateľný ukazovateľ na porovnanie
plnenia cieľov digitálnych politík EÚ, ku ktorým sa prihlásilo aj Slovensko. Vzhľadom na rastúci
význam digitalizácie pre konkurencieschopnosť EÚ narastá dôležitosť hodnotenia členských štátov
z tohto pohľadu. Význam indexu vzrástol publikovaním novej digitálnej stratégie Únie v marci 2021
pod názvom „Digitálny kompas do roku 2030: Digitálne desaťročie na európsky spôsob“. Jedným zo
zámerov je zvýšiť využívanie širokopásmového pripojenia a prekonať priemer EÚ v pokrytí pripojením
s rýchlosťou aspoň 100 Mbit/s – to rieši nedávno vládou prijatý tzv. Broadbandový plán, ktorý
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predložilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s cieľom
stať sa lídrom v pripravenosti na zavedenie sietí 5G budovaním optických sietí.
Ľudský kapitál vyžaduje zlepšiť podmienky na udržanie absolventov informačno-komunikačných
technických odborov na slovenskom pracovnom trhu: podporiť štúdium technických odborov na
všetkých stupňoch vzdelávania a zvýšiť výkonnosť slovenských vysokých škôl. Vzhľadom na značné
krátenie rozpočtových zdrojov pre verejné vysoké školy a na meranie ich výkonu počtom
publikačných výstupov zaradených v databázach WoS a Scopus vedenia VŠ uprednostňujú výsledky
vedecko-výskumnej činnosti pred meraním úspešnosti ich absolventov. Pravdepodobným dôsledkom
dôrazu na vedeckú činnosť je už dnes zanedbávanie rozvoja ľudských zdrojov a teda výsledky značne
odlišné od plánovaných cieľov. Dlhodobým cieľom sa preto musí stať dosiahnutie rovnováhy
v hodnotení pedagogickej a vedeckej činnosti.
V rámci ľudského kapitálu predstavuje samostatnú časť oblasť vzdelávania seniorov a
zamestnancov verejnej správy v oblasti digitálnych zručností ako súčasť komponentu Digitálne
Slovensko v Pláne obnovy. Toto vzdelávanie treba vnímať ako kľúčovú zložku celoživotného
vzdelávania.
Využívanie internetových služieb má za cieľ zvýšiť motiváciu a povedomie obyvateľov o
možnostiach, ktoré im internet ponúka, zvýšiť množstvo užívateľov internetu na Slovensku, ako aj
dôveru v ne. To sa dá dosiahnuť predovšetkým ich rýchlou a kvalitnou dostupnosťou na celom území.
Ako sme sa presvedčili v období pandémie, keď boli všetci obyvatelia na ne odkázaní, zaostávanie
v nich je evidentné a len postupne sa situácia menila k lepšiemu, najmä v oblasti elektronického
obchodovania.
Integrovanie digitálnych technológií do výrobkov a služieb: Pomáhať podnikom a organizáciám so
zavádzaním digitálnych inovácií vybudovať sieť Európskych centier digitálnych inovácií, podporovať
projekty zamerané na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií, posilniť technologický transfer v
rámci priemyselno-inovačných klastrov z výskumného prostredia do praxe v podnikaní.
Digitálne verejné služby: Zlepšiť digitálne verejné služby, zväčšiť ich podiel, zvýšiť kvalitu údajov
verejnej správy a zefektívniť ich opakované využívanie, zaviesť do praxe národný projekt Otvorené
údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov vrátane
sprístupnenia analytických údajov a ich aktívne využívanie pri tvorbe strategických vízií a politík. Popri
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tom treba rozvíjať aj dostupnosť verejnej správy a samosprávy prostredníctvom aplikácií na
internete.
Cieľom viacerých opatrení Stratégie a akčného plánu na zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI
do roku 2025 je celkovo pozitívne ovplyvniť ekonomiku, najmä s ohľadom na jej výkonnosť
a konkurencieschopnosť. Súčasťou tejto ambície je zvýšenie alebo udržanie zamestnateľnosti
populácie v produktívnom veku s ohľadom na meniaci sa charakter trhu práce a narastajúcu
automatizáciu. Očakávaným výsledkom je vyššie kvalifikovaná pracovná sila pracujúca v lepšie
platených profesiách budúcnosti a zároveň viac príležitostí pre nezamestnaných zamestnať sa.
Zároveň akcelerácia zavádzania inovácií a moderných technológií v hospodárstve a spoločnosti môže
viesť k zníženiu cien obchodovateľných tovarov a služieb a väčšej konkurencieschopnosti domácej
produkcie v podmienkach voľného obchodu.
Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby mali najmä podnikatelia dostatočné digitálne zručnosti
na využívanie nových technológií v podnikaní. Splneniu cieľa budú napomáhať najmä Európske centrá
digitálnych inovácií (ECDI), ktoré majú podporiť prenos odborných (digitálnych) zručnosti do
podnikateľského prostredia s dôrazom na prostredie malých a stredných podnikov. ECDI budú okrem
všeobecného poradenstva v oblasti digitálnych technológií šíriť osvetu o možnostiach využitia
digitálnych technológií v rôznych odvetviach podnikania, ako aj poskytovať možnosti na ich
otestovanie. K tomu môžu slúžiť napríklad on-line platformy a biznis-hub spoločnosti na poskytovanie
individuálneho podnikateľského poradenstva, školení, workshopov, webinárov, konferencií a B2B
podujatí, špecifických tréningových vzdelávacích programov šitých na mieru špecifických cieľových
skupín, podnikateľských zväzov, združení a iných zástupcov zamestnávateľov prepojených
s akademickým a iným edukačným prostredím. Jednou z nich sú malí a strední podnikatelai, ktorí sa
často vyznačujú nedostatočnou právnou, finančnou a organizačno-manažérskou gramotnosťou
potrebnou na udržanie sa na trhu. ECDI predstavuje nástroj, ktorý by mal integrovať podniky,
poskytovateľov riešení, klastre, ale aj platformy, ktoré sú spravidla nástrojom na efektívne šírenie
povedomia o Priemysle 4.0. V záujme toho, aby najmenšie a najmenej presvedčené podniky neboli
vynechané z procesu adopcie konceptu Priemyslu 4.0, ale aj digitalizácie ako takej, je potrebné
venovať pozornosť aj budovaniu platforiem, ktoré na Slovensku v tejto oblasti chýbajú. Pomocou
v rozhodovaní v oblasti podnikateľských otázok, finančných produktov vrátane možností eliminácie
kreditných, kurzovo-menových a platobných rizík a ich eliminácie, procesov organizácie práce,
logistiky, prepravy a pod. by pre segment MSP mohli byť okrem iného aj chatboty založené na umelej
inteligencii alebo komunikačné online platformy formou otázok a odpovedí štandardne využiteľných
aj pre ďalšie podnikateľské subjekty. Táto problematika by mohla byť zároveň priestorom odbornej
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spolupráce a zároveň prepojenia a synergických efektov medzi podnikateľskou sférou a vzdelávacím
školským systémom počnúc stredným odborným školstvom až po univerzity.
Vzorom môžu byť napríklad podujatia organizované Rakúsko-slovenskou obchodnou komorou na
podporu cezhraničného podnikania, rozvíjania bilaterálnej spolupráce firiem v rámci krajín EÚ,
zahraničné podnikateľské misie na podporu exportu do vybraných teritórií a vytváranie podmienok
na zakladanie spoločných podnikov. Medzinárodné podnikanie si pritom obvykle vyžaduje aktívnu
participáciu štátnych exportných agentúr, poisťovní a bánk preberajúcich na seba politické a platobné
riziká spojené so sprievodným financovaním. Oblasť edukácie v oblasti firemného financovania je
pritom v slovenskom vzdelávacom systéme, ako aj v jeho alternatívach pre podnikateľský sektor a
diplomatickú prax, na rozdiel napríklad od Nemecka veľmi podceňovaná.
V rámci adaptácie na nevyhnutné inovácie je potrebné dostupnými nástrojmi podporiť technologický
transfer v rámci priemyselno-inovačných klastrov z výskumného prostredia do konkrétnych príkladov
najlepšej praxe v podnikaní. Perspektívnymi technológiami sú predovšetkým metódy umelej
inteligencie, vysokovýkonné výpočtové nástroje na spracovanie veľkých objemov údajov (Big Data),
technológie blockchain, 5G, cloud, internet vecí a tiež všestranná kybernetická bezpečnosť zameraná
na elimináciu zraniteľnosti informačných systémov. Tieto procesy sú nevyhnutne spojené s vyššou
mierou internacionalizácie vysokých škôl, prepojenia vysokých škôl s podnikateľským sektorom,
vedeckými centrami a výskumnými ústavmi umožňujúcimi koncentráciu excelentných vzdelávacích
kapacít. Jednou z možných alternatív je širšie využitie spin-off firiem ako spoločných podnikov
prepájajúcich výskum realizovaný akademickou sférou a podnikateľskou praxou (viď príklad
Masarykovej univerzity).
Európskym lídrom v oblasti digitalizácie je predovšetkým Fínsko, ktorého výsledky v DESI sú
dlhodobo na špičke rebríčka. Fínsko otvorene podporuje tzv. Massive Open Online Courses (MOOC)
na zlepšenie digitálnych zručností a jeho MOOC projekt Elements of AI je zo strany Európskej komisie
odporúčaný aj pre ostatné členské štáty. Prednášanie typu MOOC si vyžaduje odborne vyspelých
prednášateľov – vynikajúcich rétorov s charizmou, schopných zaujať nielen obsahom, ale aj formou
podania. Tých je žiaľ u nás nedostatok, nakoľko výchova mladých vysokoškolských učiteľov sa
orientuje na ich vedecký rast, nie však na rozvoj ich pedagogicko-didaktických kvalít.
Veľkou inšpiráciu pre Slovensko môže byť aj prístup Estónska k digitálnej transformácií, ktoré v DESI
2020 obsadilo 3. pozíciu. V Estónsku už pred koronakrízou 87 % škôl využívalo elektronické riešenia
na výučbu. Estónski učitelia sú vyškolení v digitálnom vzdelávaní a bezpečnosti na internete. Krajina si
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dala za cieľ digitalizovať všetky svoje vzdelávacie materiály už v roku 2015. Excelentná úroveň
Estónska v digitalizácii sa stala dokonca vzorom aj pre najvyspelejšie krajiny EÚ. Ukážkou je projekt eEstonia Briefing Center prepájajúci štátne záujmy Estónska (cez e-Government) s podnikateľským
sektorom z celého sveta. Digitálne kompetencie tohto centra sa vyznačujú jednoduchou obsluhou
2400 štátnych služieb umožňujúcich občanom a firmám vybavovanie úradnej agendy počnúc
administratívnymi úkonmi spojenými so založením firmy, otvorením účtu, prihlásením patentu do 24
hodín. Na ilustráciu je možné uviesť, že digitalizácia estónskej ekonomiky a štátnej správy umožnila
krajine postupne zvyšovať životnú úroveň a pracovné príjmy obyvateľstva. Dôkazom je porovnanie
celkových jednotkových pracovných nákladov medzi Estónskom, Litvou a Lotyšskom. Tieto sú
v Estónsku vyššie ako v ostatných pobaltských krajinách a tiež vyššie ako v SR, napriek tomu Estónsko
v súčasnosti uvádza, že 99 % jeho služieb je plne digitalizovaných. Zároveň jednou z priorít poslednej
digitálnej stratégie bolo posilnenie kapacít verejného sektora na využívanie analýzy údajov
a výskumu. V súvislosti s tým sa Estónsko zameralo nielen na technické a procesné stránky tejto
problematiky, ale aj na budovanie pokročilých digitálnych zručností štátnych zamestnancov.
Estónsko si taktiež uvedomuje rastúci objem a hodnotu zbieraných údajov a dopyt po ich čo
najširšom využívaní. Aj z tohto dôvodu sa zameralo na vytvorenie takých právnych, technických
a inštitucionálnych podmienok, aby občania mali údaje o sebe kedykoľvek pod kontrolou. Môžu tak
kedykoľvek získať informáciu kto, kedy a ako ich údaje využíva. Predpokladá sa je, že takto
jednoduchšie a ochotnejšie umožnia aj využívať údaje o nich aj na výskum a vývoj nových služieb.
Oporou interoperabilných služieb v Estónsku je riešenie pod názvom X-Road, ktoré vzniklo už v roku
2001. V roku 2017 bola táto platforma rozšírená aj na Fínsko a odvtedy obe krajiny pracujú na
spoločnom vývoji cezhraničných služieb. X-Road predstavuje distribuovanú platformu na výmenu
údajov prostredníctvo integračnej vrstvy rôznych registrov a informačných systémov, vrátane tých
v súkromnom sektore.
Príkladom inkluzívnej a komplexnej stratégie na rozvoj digitálnych zručností je Veľká Británia, ktorá
zahŕňa všetky zložky spoločnosti, vrátane zavádzania pilotných projektov na rozvoj digitálnych
zručností zamestnancov štátnej správy či seniorov.
Pokiaľ ide o integráciu digitálnych technológií v Českej republike, hlavnou hnacou silou v tejto oblasti
je predovšetkým elektronický obchod, ktorého význam počas pandémie ešte výrazne vzrástol. V ČR
predáva v online prostredí až 28 % MSP a obrat z elektronického obchodovania už predstavuje viac
ako pätinu ich príjmov. To je druhé najvyššie skóre v EÚ. Česko má tiež tretí najvyšší podiel MSP,
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ktoré predávajú on-line do iných krajín EÚ, a siedmy najväčší podiel spoločností s vysokou a veľmi
vysokou úrovňou digitálnej intenzity.
Dobrým príkladom praxe, ktorá definuje kľúčové body úspechu, je česká Stratégia vzdelávacej politiky
do roku 2030+ 109 z októbra 2020. Uvedený dokument nadviazal na predošlú Stratégiu digitálneho
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vzdelávania do roku 2020 110, ktorej prehľad odpočtu je dostupný online 111.
109F

110F

Poľsko v roku 2019 implementovalo viacero zásadných iniciatív vrátane Platformy základov priemyslu
budúcnosti (Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości). Jej cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť
podnikov podporou ich digitálnej transformácie. Platforma bude koordinovať, štandardizovať
a podporovať aktivity implementované poľskými centrami digitálnych inovácií. Minister rozvoja
v rámci programu Priemysel 4.0 vyhlásil súťaž „Štandardizácia služieb ECDI na podporu digitálnej
transformácie podnikov“, ktorá pomôže vybudovať kapacity a vybrať budúce ECDI.
Na európskej úrovni môže byť príkladom dobrej praxe ako lepšie integrovať digitálne technológie do
vzdelávania projekt SELFIE. Projekt bol vyvinutý v spolupráci s tímom expertov zo škôl, ministerstiev
školstva a výskumných ústavov z celej Európy. Je bezplatný a je určený na pomoc školám pri
začleňovaní digitálnych technológií do výučby, učenia sa a hodnotenia. Opiera sa o výskum na
základe rámca Európskej komisie na podporu vzdelávania v digitálnom veku vo vzdelávacích
organizáciách. Podporu rozvoja digitálnych zručností na školách predstavuje aj projekt Európskeho
týždňa programovania (EU Code Week) zameraný na podporu výpočtového myslenia, kódovania a
kreatívneho a kritického využitia digitálnych technológií. Účasť slovenských škôl je nedostatočná.
Vzhľadom na aktuálne prognózy miery automatizácie, robotizácie a digitalizácie v sektoroch
slovenskej ekonomiky, centier zdieľaných služieb a finančného sektora je zrejmé, že množstvo
súčasných pracovných miest bude nahradených novými a budú vznikať aj celkom nové profesie,
predovšetkým v tzv. vedomostnej ekonomike s vysokou pridanou hodnotou. V sektore finančných
služieb ide napríklad o postupné nahradenie fyzickej obsluhy zákazníkov na obslužných miestach
službami v online prostredí založenými na modeloch inteligentného riadenia zákazníckych skúseností
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https://www.edu.cz/vlada-schvalila-strategii-vzdelavaci-politiky-cr-do-roku-2030-nejdulezitejsi-dokumentceskeho-skolstvi/
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(Customer Experience), na využívaní okamžitých platieb realizovaných v rámci B2C a B2B v priebehu
niekoľkých sekúnd v rámci krajín eurozóny a expresného poskytovania úverov s aplikáciou
automatických rozhodovacích procesov a implementácii produktov založených na technológii
blokchain. Najväčšie riziko v oblasti ľudských zdrojov predstavuje zamestnávanie v sektoroch
vyznačujúcich sa vysokým stupňom mobility a nezávislosti na obmedzeniach súvisiacich napríklad so
zdravotnou pandémiou, alebo reštrikciami v oblasti prepravy a pod. Sem môžeme zaradiť činnosti
centier zdieľaných služieb a riziká ich outsourcingu do krajín s lepším podnikateľským prostredím
a nižšími pracovnými nákladmi.
Podnikateľské prostredie, trh práce a celoživotné vzdelávanie
Predlžovanie veku života obyvateľstva v celoeurópskom meradle predlžuje aj počet rokov, ktoré
jednotlivec strávi pracovnou aktivitou, ktorá mu generuje pracovný príjem. Zvyšujúci sa podiel
ekonomicky aktívneho obyvateľstva vo veku nad 55 (resp. 60) rokov v ekonomikách sa odzrkadľuje
v potrebe prispôsobovania sa meniacim podmienkam trhu práce a skvalitňovania systému
celoživotného vzdelávania. Stratégia celoživotného vzdelávania (CŽV) bude reflektovať identifikovanú
potrebu zvyšovania digitálnych zručností v populácii podľa indexu DESI. Stratégia zakotví flexibilnejšie
vzdelávacie cesty a vyššiu priepustnosť jednotlivých vzdelávacích stupňov. Zároveň bude reagovať na
narastajúce potreby návratu dospelej populácie do vzdelávania (rekvalifikácia/zvyšovanie úrovne
zručností), a to aj v nadväznosti na požiadavky trhu práce najmä v kontexte automatizácie
a digitalizácie. Na tieto procesy bude musieť reagovať aj nastavenie parametrov edukačných modelov
celoživotného vzdelávania. Ak chceme udržať pracovnú silu čo najdlhšie aktívnu, štát bude musieť
vytvárať legislatívne, technické a finančné podmienky pre zamestnávateľov aj zamestnancov, aby sa
im oplatilo vzdelávať sa celoživotne napríklad aj vtedy, ak mali možnosť odísť do predčasného
dôchodku. Práve rekvalifikácia by mohla udržať pracovnú silu, aj keď možno na kratší úväzok.
Na rozdiel od vyspelých ekonomík EÚ je súčasný pracovný trh v SR charakteristický malým podielom
pracovných miest na skrátený pracovný úväzok. To má vplyv na zaradenie Slovenska medzi krajiny
s nízkym podielom pracovnej sily v postproduktívnom veku zotrvávajúcom v pracovnom pomere, čo
negatívne ovplyvňuje udržateľnosť dôchodkového systému v krajine, ako aj financovanie verejného
zdravotníctva z odvodov poistného.
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Pripravenosť stredného školstva na sektorové inovácie
Podľa analytickej štúdie Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity
v Prahe (Center for Economic Research and Graduate Education) a Národohospodárskeho ústavu
Akademie věd ČR z februára 2021 porovnávajúcej spoločenský status učňovského a stredného
odborného školstva v 14 krajinách Európy najhoršie výsledky dosiahli ČR, Slovensko a Belgicko.
Metodologicky spoločenský status vyjadruje relatívne funkčnú gramotnosť žiakov v rôznych typoch
stredného vzdelávania odzrkadľujúci preferencie žiakov pri výbere strednej školy, ktorú chcú
absolvovať. Preferencie sa odvíjajú najmä od toho, akú kvalitu výuky a erudovanosť pedagógov na
danej škole očakávajú, aké perspektívy budú mať pri uplatnení v praxi a zo subjektívnych hľadísk, aké
je spoločenské uznanie absolventov a ich možnosti pokračovať v ďalšom štúdiu a pod. Negatívne
skóre Slovenska a Česka je v rozpore s víziou nevyhnutnosti zlepšovania kvality školského systému pri
potrebe skvalitňovať a rozširovať zručnosti pracovných síl pri napĺňaní požiadaviek zamestnávateľov
pri obsadzovaní pracovných miest, najmä pokiaľ ide o zvládnutie požiadaviek týkajúcich sa
technologických procesov založených na robotizácii, digitalizácii a umelej inteligencii. Tie sú
akcelerátorom spoločenského pokroku, zvyšovania produktivity práce a vytvárania priestoru na
udržanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti firiem napriek nákladom na pracovnú silu zvyšujúcim
sa rýchlejším tempom ako predstavuje miera inflácie, či rast životných nákladov. Negatívnym
príkladom nerešpektovania týchto pravidiel za uplynulé dve dekády je Portugalsko, čím stratilo
konkurencieschopnosť vinou príliš vysokého rastu nákladov na pracovnú silu v kombinácii s nízkym
rastom produktivity práce: technologickým zaostávaním, zastaranou organizáciou pracovných
procesov, logistiky a riadenia krajiny.
Zlepšenie postavenia stredných odborných škôl u nás naráža na spoločenské povedomie, že na tieto
školy patria iba najslabší absolventi základných škôl. Demografický vývoj poznamenaný poklesom
populácie v daných vekových kategóriách má za následok znižovanie nárokov na študentov v rámci
prijímacích pohovorov na SŠ. Treba zlepšiť reputáciu stredných odborných škôl. Jedným z dôvodov je
absencia finančných stimulov a daňovo-odvodového zvýhodnenia v rámci duálneho vzdelávania
a zintenzívnenie marketingových platforiem na akvizície smerujúce k zvyšovaniu atraktivite povolaní
založených na pracovných zručnostiach, ktoré preferujú zamestnávatelia. Vzorové riešenia
„osvedčené postupy“ možno nájsť na príkladoch Rakúska a Nemecka s kvalitne prepracovaným
systémom duálneho vzdelávania.
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Vysoké školy a pripravenosť absolventov na prax
Slovensko patrí na rozdiel od mnohých vyspelých krajín EÚ medzi krajiny, kde má prakticky nulové
zastúpenie odborných vysokých škôl v portfóliu vysokého školstva. V Rakúsku a Nemecku sú pritom
absolventi stredných škôl, ktorí sa nechcú vo svojej profesijnej kariére venovať vedecko-výskumnej
činnosti a/alebo absolvovať doktorandské štúdium, preferujú štúdium na odborných vysokých
školách. Aj firmy uprednostňujú ich absolventov, nakoľko ich považujú za lepšie pripravených pre
prax, pričom pri mnohých povolaniach vyžadujú iba ukončenie bakalárskeho štúdia. Na Slovensku nie
je z celospoločenského hľadiska 1. stupeň vysokoškolského vzdelania ukončeného titulom Bc.
postačujúcim na obsadenie mnohých pracovných pozícií v štátnej a verejnej správe a často ani vo
firmách. Na rozdiel od najvyspelejších ekonomík EÚ väčšina bakalárov preto pokračuje
v inžinierskom/magisterskom štúdiu. Prezentované stratégie a vízie v oblasti slovenského vysokého
školstva sú zamerané na to, aby čoraz viac absolventov bakalárskeho štúdia nepokračovalo na 2.
stupni vysokoškolského štúdia. Metodika prideľovania finančných prostriedkov na verejné vysoké
školy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predpokladá od roku 2021 krátenie rozpočtov
verejných vysokých škôl s cieľom utlmiť záujem absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v štúdiu.
To by znamenalo výraznú zmenu študijných programov orientovaných na prax, ako aj procesov
vnútornej kontroly a riadiacich mechanizmov. Tieto sa majú postupne premietať do znižovania počtu
fakúlt na vysokých školách, vrátane spájania fakúlt a vysokých škôl. Odštartované procesy zamerané
na skvalitňovanie vysokých škôl predpokladajú redukciu nielen nepedagogických zamestnancov, ale
aj počtu vedecko-pedagogických zamestnancov. To môže v praxi generovať negatívne externality
v kvalite vzdelávacieho procesu vysokých škôl a prístupu k študentom. Krátenie rozpočtov vysokých
škôl (počnúc rokom 2021) hrozí zvyšovaním normy odučených hodín v rámci priamej vyučovacej
činnosti. Bol by to logický dôsledok súčasného kľúča prideľovania prostriedkov podľa počtu
vedeckých bonitných publikačných výstupov. Podľa neho sú VŠ hodnotené a financované a ich
vedecko-pedagogickí zamestnanci následne odmeňovaní. Vzdelávacia činnosť v takomto prostredí
hrá už dnes druhé husle.
Príklady dobrej praxe: Nemecko
Príkladom je kooperácia Exportnej akadémie Reutlingen/EAR/(Baden Württemberg, SRN), ktorá
poskytuje nadstavbové odborné študijné programy zamerané na management medzinárodného
obchodu a marketing. Škola prepája vzdelávací proces s medzinárodným podnikateľským prostredím,
v súčasnosti napríklad v rámci programu Benchmark Projekt: Green Management@Leadership Award
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2021 realizovaný v kooperácii Steinbeis Golbal Institut Tübingen, ktorý je súčasťou Steinbeis
Hochschule Berlin (SHB). Projekt je zameraný na bezplatné poskytovanie benchmarkového
vyhodnotenia nemeckých firiem z pohľadu plnenia kritérií tzv. zelenej ekonomiky podľa definovaných
medzinárodných štandardov hodnotenia. Certifikát im následne umožňuje získať prestíž v rámci
obchodných vzťahov v Nemecku a v zahraničí. Druhou oblasťou prepojenia akademickej sféry EAR
s korporáciami je vytváranie centier excelentnosti pre zelené technológie vo vybraných krajinách na
rôznych svetadieloch (Argentína, Kazachstan, Rusko, Uganda, Uzbekistan), presadzujúcimi strategické
záujmy nemeckých technologických firiem zameraných na export etablovať sa v investičných
projektoch v týchto ekonomikách.

5.1.2 Získavanie poznatkov a príkladov dobrej praxe v rámci spolupráce so zástupcami
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a
prizvaných externých expertov
Realizačný tím SRI sa aktívne podieľa na riešení súčasných problémov, súvisiacich aj s aktuálnou
situáciou pandémie a jej vplyvom na ekonomiku spoločnosti. Zaoberá sa výzvami na zabezpečenie
prosperity Slovenskej republiky, konkrétne výzvou ako prispievať systematicky k účinnej stratégii
vlády Slovenskej republiky v boji proti pandémii, k oživeniu ekonomiky a k odstráneniu stagnácie
produktivity.
Pandémia v roku 2020 priniesla síce mnohé problémy, ale poukázala aj na nové možnosti, najmä v
oblasti inovácií slovenských spoločností, kedy ukázali schopnosť na preorientovanie vlastnej výroby
alebo výskumu, ako napríklad spoločnosti Multiplex DX a AXON Neuroscience. Spoločnosť Chirana
taktiež promptne reagovala na pandémiu a uzavrela nadnárodné partnerstvo s USA a Slovensko tak
vyvážalo technologické inovácie do USA.
Export do EÚ je pre Slovensko jednoduchší, ale existuje aj záujem o zlepšenie exportu do krajín 3.
sveta, najmä do Číny a Ruska. V tejto súvislosti je aktuálne vypísaný grant na rozsiahlu štúdiu vo
vzťahu k Číne, kde je záujem o zmapovanie a zadefinovanie potenciálu, ktorý Slovensko na čínskom
trhu má. Štúdia by mala byť podložená číslami a mala by mapovať možnosti pomoci pre malé a
stredné podniky.
Až 2/3 exportu boli generované odvetviami strojárstva a elektrotechniky. Je potrebné udržať vysoké
trhové podiely, ale zároveň pracovať na podpore exportu aj iných odvetví, napríklad exportu služieb
IT ako veľmi perspektívnej oblasti.
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V rokoch 1994 – 2001 sa realizoval bilaterálny projekt medzi Nemeckom a Slovenskom. Realizoval ho
Inštitút zahraničného obchodu pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a jeho cieľom bolo
s nemeckou exportnou akadémiou a v súčinnosti Ministerstva zahraničných vecí Nemeckej spolkovej
republiky pripraviť expertov na kooperáciu medzi nemeckými a slovenskými firmami a vzdelávanie
budúcich ekonomických diplomatov Slovenskej republiky. V rokoch 2006 – 2008 fungoval projekt
Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora,
ktorý bol zameraný na malých a stredných podnikateľov, ktorí mali podľa e-learningových platforiem
mať možnosť komunikácie s expertami, a to aj prostredníctvom spolupráce s medzivládnou komisiou,
ktorú má so Slovenskom jedna zo spolkových krajín Nemecka – Bavorsko.
K spolupráci univerzít je potrebná aj politická angažovanosť, ktorá by mala byť predprípravou na
realizáciu projektov a podujatí, ako sú napríklad Inovačné dni. Veľký potenciál je aj v slovenských
regiónoch, preto je intenzívna komunikácia aj so SOPK a VÚC. MZVaEZ SR pripravuje tzv. Exportné
fórum, jednodňové podujatie v septembri 2021, na ktorom budú prezentovaní top exportéri
slovenského podnikateľského prostredia. Práve tu by mala byť otvorená komunikačná platforma so
všetkými stakeholdermi z oblasti exportu. Zúčastnia sa ho všetci ekonomickí diplomati z našich
zastupiteľských úradov. Na výstavu EXPO v Dubaji sú pripravené 3 hlavné prezentačné línie, letecký
priemysel, vesmírne technológie a vodík.
Bohaté odborné skúsenosti prizývaných expertov na spoluprácu a získavanie príkladov dobrej praxe
môžu napomôcť v dosahovaní cieľov a v obnovení slovenskej ekonomiky. Cieľom spolupráce je
hodnoverne zmapovať súčasnú situáciu v oblasti vývozu a dovozu zahraničných investícií a predikovať
zmeny, ktoré je potrebné vykonať do roku 2030 v nasledovných oblastiach:
▪

ako rozšíriť vývoz,

▪

ako racionalizovať dovozy,

▪

ako pokračovať v získavaní zahraničných investícií.

Spolupráca s ekonomickými diplomatmi
Záujmom Realizačného tímu SRI je v rámci spolupráce hľadať spôsob, ako zlepšovať kvalitu života a
zadefinovať opatrenia, ktoré by mali byť prijímané zodpovednými inštitúciami a organizáciami.
K dialógu so zástupcami MZVaEZ SR a predstaviteľmi ekonomickej diplomacie sú pripravení aj
členovia sektorových rád, zastupujúci jednotlivé odvetvia národného hospodárstva. Veľmi dôležitou
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úlohou je výmena informácií, strategických dokumentov a informácií o inováciách a výsledkoch vedy
a výskumu v krajinách, kde pôsobia ekonomickí diplomati.
V porovnaní s rokom 2019, počas roku 2020 nastal dramaticky nižší počet ekonomických úkonov
vzhľadom na nemožnosť účasti na veľtrhoch, podnikateľských misiách. Na porovnanie, kým v roku
2019 bolo 32 projektov ekonomickej diplomacie, v roku 2020 ich bolo len 9. Udržali sa však počty
poradenstiev pre firmy a zároveň bolo potrebné zamerať pozornosť na pomoc organizáciám, ktorým
prichádzali zo zahraničia ľudia, či už do predstavenstiev alebo technici potrební na zabezpečenie
fungovania priemyslu.
Dôležitá je myšlienka analýzy teritórií a identifikovanie pridanej hodnoty ekonomických diplomatov.
Zdôrazňuje sa význam domácich malých a stredných podnikov a analýza hodnoty za peniaze. Bude
potrebné identifikovať konkrétne teritóriá, ktoré by mohli vygenerovať pri exporte isté pracovné
miesta a priestor pre domáce firmy. Ekonomickí diplomati by mali dostávať informácie o exportných
a podnikateľských záujmoch malých a stredných podnikateľov do zahraničia. Etablovaní zástupcovia
slovenských firiem by mohli napomáhať ekonomickým diplomatom pri zhromažďovaní informácií,
mapovaní a tvorbe sietí na spoluprácu.
Potreba navyšovania podpory malých a stredných podnikateľov zo strany štátu sa týka aj ich
potencionálneho vstupu na zahraničné trhy. Ako návrh sa uviedol možný nástroj vo forme
elektronického portálu pre všetkých zainteresovaných partnerov (verejná, súkromná sféra, banky),
kde by sa zadávali tézy, či konkrétne dotazy na ekonomických diplomatov v oblasti medzinárodného
obchodu. Išlo by o databázu informácií, kde by sa pojednávalo napr. o eliminácii kreditných rizík,
colných bariérach, zabezpečovaní poistenia a pod.
Naopak, do motivácie príchodu zahraničných investícií na Slovensko patria prvky ako dostatočne
kvalifikovaná pracovná sila, podpora zo strany štátu, ceny energií, vymožiteľnosť práva a iné.
Uvedené prvky však nepatria do pôsobnosti ekonomických diplomatov, keďže ide o tvorbu
podnikateľského a investičného domáceho prostredia zo strany samotného štátu. Pri zrealizovanej
investícii zahraničnej spoločnosti na Slovensku nastupuje významná úloha ekonomických diplomatov,
resp. veľvyslancov v komunikácii s materskou firmou v štáte, odkiaľ zahraničný investor prichádza.

661

Medzinárodná spolupráca a produkcia
Adekvátne riešenia na identifikované problémy je možné získať aj prostredníctvom spracovaných dát
a analýz, vrátane množstva iných informácií poskytnutých Realizačným tímom SRI. Ten má k dispozícii
údaje o medzinárodnom obchode, o importe a exporte konkrétnych tovarov podľa jednotlivých
krajín, ako aj jednotlivých sektorov vrátane vývojových tendencií. Je možné rozdeliť celú produkciu
sektora z hľadiska jej spotreby, jednak na medzispotrebu a finálny dopyt, ale aj podľa krajín, ktoré
spotrebúvajú túto produkciu. Existujú možnosti implementácie týchto informácií do vývoja
medzinárodných modelov a následnej možnosti poskytnutia týchto informácií pre potreby MZVaEZ
SR.
Medzinárodný obchod je veľmi dôležitý a tieto dátové vstupy o vývoji, importe a exporte sa za
posledných 10 rokov implementujú do sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, a to aj z
pohľadu odvetvia, ale aj podľa konkrétnych produktov, ktoré sú najviac dovážané na Slovensko.
Informácie je možné rozdeliť aj podľa krajiny pôvodu aj podľa krajiny smerovania v prípade exportu.
Zároveň je možné rozdeliť produkciu akéhokoľvek odvetvia z hľadiska ich spotrebiteľov.
Spoločnosť TREXIMA Bratislava vyvinula medzinárodný input-output (vstup-výstup) model. Jedná sa o
maticu subdodávateľských vzťahov a tak vie identifikovať, z ktorého sektoru kam smerujú produkty a
ako sa využívajú v danej krajine. Na medzinárodný input-output model je napojený národný model
zamestnanosti, čo znamená, že je možné určiť, aký bude mať vplyv na slovenský trh práce akákoľvek
zmena v zahraničí a konkrétne, v ktorých krajoch a v ktorých zamestnaniach zmeny nastanú. Tieto
analýzy je dokonca možné využiť v oblasti vzdelávania a určiť tak, či počet absolventov v jednotlivých
odboroch by mal rásť alebo klesať. Kvalitné údaje umožňujú identifikovať vplyv zmien v zahraničí na
naše národné hospodárstvo a tým aj identifikovať našu závislosť od jednotlivých krajín a vzájomných
bilaterálnych vzťahov.
Návrhy oblastí spolupráce
Realizačný tím SRI plánuje byť pre MZVaEZ SR nápomocný s identifikáciou závislosti Slovenska od
dopytu z akejkoľvek krajiny a odvetvia a aj ohľadne otázky, aký vplyv na Slovensko môžu mať zmeny v
diplomatických a ekonomických vzťahoch s krajinami. Pri tvorbe a revízii národných štandardov
zamestnaní plánuje identifikovať, ako inovácie v zahraničí ovplyvnia jednotlivé zamestnania v roku
2030. Z dôvodu nefungovania Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu MZVaEZ SR
odporúča, aby sa zástupcovia Realizačného tímu SRI zaujímali o členstvo v tejto rade, pretože
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s jedinečnou expertízou by išlo o prínos pre činnosť rady. Je tiež dôležité, aby v Rade vlády pre
konkurencieschopnosť a produktivitu neboli len kvalitní analytici a zástupcovia zamestnávateľov, ale
aj vedci, ktorí vo firmách vytvárajú inovácie. Pre MZVaEZ SR by bola zaujímavá aj spolupráca
s Realizačným tímom SRI v oblasti vyčísľovania údajov súvisiacich so zamestnanosťou, kde by sa
zadefinoval údaj o množstve ľudí závislých na exporte do jednotlivých krajín. Mohlo by to slúžiť aj pre
základnú orientáciu pri kreovaní zastupiteľských úradov podľa hospodárskych záujmov SR (brať do
úvahy nielen teritoriálny princíp, ale aj potreby segmentu komodít/služieb), pri určovaní počtu
ekonomických diplomatov na veľvyslanectvách.
Dôležitým novým impulzom bude rozsah Plánu obnovy s novými podpornými mechanizmami pre
produktivitu a konkurencieschopnosť ekonomiky. Investície do vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií
sa v tejto súvislosti považujú za veľmi dôležité.
Ďalšia spolupráca s MZVaEZ SR zahŕňa nasledovné okruhy:
▪

určiť medzi rezortnú formu spolupráce s MH SR,

▪

určiť formu spolupráce so SARIO-m a so zahraničnými organizáciami,

▪

možnosti spolupráce so slovenskými ambasádormi v prípade špecifických aktivít,

▪

informácie o účasti slovenských firiem na podujatiach v iných krajinách,

▪

priority rozvoja medzinárodnej obchodno-ekonomickej a investičnej spolupráce so
zahraničných prostredím,

▪

informácie o výsledkoch vedy, výskumu a o inováciách v krajinách vyslania ekonomických
diplomatov pre jednotlivé sektory,

▪

získanie informácií o inováciách na podporu jednotlivých sektorov v zahraničí,

▪

participácia na aktualizácii sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov pre jednotlivé
sektory národného hospodárstva v SR,

▪

správa o dopade pandémie na svetovú ekonomiku,

▪

informácie o tom, do akej miery je SR závislá od dopytu,

▪

ako zvýšiť angažovanosť slovenských výrobcov na vyvezenej hodnote do zahraničia,

▪

otázka univerzitného vzdelávania,

▪

podpora kvality univerzitného vzdelávania rozvojom vedeckého bádania a posilňovaním
spolupráce s vonkajším podnikateľským prostredím,

▪

motivácia a programy pre dlhodobý návrat slovenských vedcov pracujúcich v zahraničných
inštitúciách,

▪

predpoklady na export do krajín 3. sveta.
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5.2 Podpora spolupráce a mobility
5.2.1 Medzinárodná konferencia 2021 ERASMUS+ VET Virtual Brokerage Event
V rámci získavania príkladov dobrej praxe zo zahraničných krajín sa dňa 28. apríla 2021 zúčastnili
zástupcovia Realizačného tímu SRI na online rokovaní. Pripojených bolo 97 účastníkov z viac ako 20
krajín, najväčšie zastúpenie malo Taliansko so 16 participantmi. Podujatie sa začalo otváracou rečou
Leonarda Pina, ktorý je hlavným projektovým radcom delegácie talianskej obchodnej komory v
Bruseli. Pán Pina poďakoval koordinátorom eventu, ako aj všetkým participantom. Slovo prevzal Luca
Pirozzi z Európskej komisie, ten úvodom poznamenal, že nový Erasmus+ program na roky 2021 –
2027 sa úspešne začal implementovať 25. marca 2021.
V prvej časti sa venoval Európskemu politickému kontextu. Následne štruktúre, financovaniu a cieľom
nového Erasmus+ programu, ako aj novinkám v tomto programe. Krajiny EÚ majú vo svojej plnej
kompetencii VET (Vocational Education and Training) a Európska únia môže len odporúčať a
podporovať tieto aktivity. Krajiny však čelia veľmi podobným problémom, preto sú medzinárodné
kooperácie jednými z hlavných aspektov projektov Erasmus+.
V snahe zabezpečiť, aby zručnosti osôb korešpondovali s pracovnými miestami, prijala Európska
komisia v júli v roku 2020 novú agendu pre zručnosti v EÚ. Táto agenda je aj nosným pilierom
programov Erasmus+. Následne v novembri 2020 Európska rada prijala túto agendu a vytvorila
odporúčania pre členské štáty.
Erasmus+ je tvorený troma hlavnými aktivitami:
▪

Mobilita študentov a pedagógov,

▪

Partnerstvá pre kooperáciu a výmenu osvedčených postupov,

▪

Podpora rozvoja politiky a kooperácia.

Program má rozpočet 26,274 biliónov EUR. Na vzdelávanie a odbornú prípravu je z toho alokovaných
83 % a na VET 4,385 biliónov EUR.
Hlavnými cieľmi Erasmus+ sú podpora:
▪

Celoživotného vzdelávania, vzdelávací, osobnostný a profesionálny pokrok osôb vo vzdelávaní,
odbornej príprave a športe;
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▪

Udržateľného rozvoja, kvality práce a sociálnej kohézie.

Následne sa venoval Prioritám – Inkluzívny Erasmus+, Digitálny Erasmus+ a Zelený Erasmus+.
Novinkami v hlavnej aktivite sú Podpora súťaží v zručnostiach, Rozširovanie možností digitálnej
odbornej prípravy a otvorenie mobility pre celý svet (študijné pobyty môžu byť kdekoľvek na svete).
V rámci aktivity 2 sa očakáva vývoj, transfer a implementácia inovatívnych postupov na úrovni
lokálnej, regionálnej, národnej a európskej. V rámci Národných agentúr Erasmus+ môžu vzniknúť
malé partnerstvá a partnerstvá na kooperáciu, Partnerstvá excelencie a Partnerstvá pre inovácie.
Hlavnými prioritami sú:
▪

prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy k potrebám trhu práce,

▪

zvyšovanie flexibility príležitostí,

▪

prispievanie k inováciám,

▪

zvyšovanie záujmu o VET,

▪

zlepšenie zabezpečovania kvality,

▪

tvorba a implementácia medzinárodných stratégií.

Malé partnerstvá budú podporené v rozsahu 6 až 24 mesiacov v objeme 30 – 60 tis. EUR a musia
zahŕňať minimálne dve organizácie z dvoch rôznych krajín. Partnerstvá na kooperáciu budú
podporené v rozsahu 100 – 400 tis. EUR a časový rámec je od 12 do 36 mesiacov. Tieto musia
zahŕňať minimálne tri organizácie z troch rôznych krajín. Partnerstvá na inováciu pozostávajú z dvoch
častí. Cieľom prvej je zlúčenie pôvodných sektorových aliancií pre zručnosti s alianciami pre
vedomosti. Tieto musia zahŕňať minimálne 4 rôzne krajiny a 8 partnerov projektu. Partnerstvo musí
zahŕňať minimálne troch aktérov na trhu práce a troch poskytovateľov odbornej prípravy a
vzdelávania. Cieľom druhej je pokračovanie a ďalší vývoj aliancií pre sektorové zručnosti.
Financovanie zo strany EÚ bude na úrovni maximálne 80 % a musí zahŕňať minimálne 8 krajín a 12
partnerov.
Následne bol priestor na otázky a diskusiu. Otázky sa prevažne týkali spôsobilosti organizácií na
podanie projektu k jednotlivým aktivitám. Luca Pirrozi vysvetlil rôzne možnosti participácie
organizácií na projekte ako partneri a koordinátori. Po prestávke nasledoval „speed dating“, kde boli
náhodne spárovaní účastníci a mali možnosť diskutovať ďalej v neoficiálnom rozhovore. Realizačný
tím SRI bude tieto výzvy sledovať, vzhľadom na vecnú príslušnosť k NP SRI.
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5.2.2 EVTA
Realizačný tím SRI, napĺňajúc svoje ciele – získavať skúsenosti a príklady dobrej praxe aj na
medzinárodnom poli, je riadnym členom EVTY - Európskeho združenia odborného vzdelávania.
Spoločnosť zastupuje Dana Mažgútová, ktorá sa dňa 28. 4. 2021 zúčastnila online rokovania
zameraného na

prezentáciu výsledkov dobrej praxe, súvisiace s posilnením spolupráce medzi

združeniami poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom osobitných činností
vytvárania sietí, budovania kapacít, propagácie, ktorých výsledky budú prospešné pre poskytovateľov
OVP v Európe aj mimo nej.
Rokovanie bolo organizované v rámci projektu VENHANS VET European Networking Enhancement je
skratka pre OVP Európske posilnenie sietí a je projektom financovaným v rámci Programu Erasmus+,
Kľúčová akcia 3 – Podpora reformy politiky – Siete a partnerstvá odborného vzdelávania a prípravy
(OVP).
Obrázok č. 192 Online rokovanie zo dňa 28. 4. 2021

Zdroj: Trexima Bratislava

V súčasnosti sa vykonáva výskumná štúdia s cieľom pochopiť a vyhodnotiť koncepciu
reprezentatívnosti poskytovateľov OVP v Európe, najmä so zameraním na východnú Európu a Balkán.
Cieľom je identifikovať krajiny s neuspokojivou úrovňou reprezentatívnosti a podporiť ich pri
zviditeľňovaní sa a oslovovaní európskych partnerov a stakeholderov, aby sa mohli krajiny z bývalého
východného bloku viac zapájať do politického dialógu.
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Do popredia sa neustále dostáva posilňovanie spolupráce medzi poskytovateľmi OVP s cieľom
umožniť ich maximálnu súčinnosť a vyvíjanie spoločného úsilia o udržanie a podporu rozhodovacích
orgánov pri rozvoji a zavádzaní politík v oblasti OVP vo všetkých členských štátoch EÚ.
Medzi ďalšie aktivity, slúžiace na podporu zlepšovania kvality poskytovania OVP patria:
▪

propagovanie koncepcie excelentnosti v OVP,

▪

využívanie najlepších vzdelávacích nástrojov a postupov v oblasti OVP,

▪

prenos koncepcie referenčného porovnávania ako odkazu na vypracovanie stratégií,

▪

prijímanie prístupov zdola nahor s cieľom zhodnotiť miestne príspevky.

Odborníci ďalej diskutovali o výzvach, ťažkostiach a potenciálnych riešeniach, s ktorými sa
poskytovatelia OVP môžu stretávať pri vykonávaní činností vytvárania sietí na všetkých úrovniach
(regionálnej, vnútroštátnej a európskej). Pomocou vytvárania sietí sa akcentuje internacionalizačný
rozmer odborného vzdelávania a prípravy, mení sa aj postoj študentov k OVP a zabezpečuje sa ich
uplatniteľnosť na medzinárodom trhu práce. Výmenou príkladov dobrej praxe a osvedčených
postupov sa otvárajú možnosti propagácie OVP a implementovanie nových nástrojov, metód a
postupov v odbornom vzdelávaní a príprave.
Spolupracujúcimi inštitúciami sú:
▪

EVTA –

Európske združenie odborného vzdelávania (European Vocational Training

Association);
▪

Európske fórum technického a odborného vzdelávania a prípravy (EfVET –- European Forum of
Technical and Vocational Education and Training);

▪

Európski poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (EUproVET – European providers of
Vocational Education and Training (EUproVET);

▪

Európska asociácia inštitútov odborného vzdelávania (EVBB –

European Association of

Institutes for Vocational Training EVBB);
▪

Európska sieť univerzitného ďalšieho vzdelávania (EUCEN – European University Continuing
Education Network);

▪

Európska asociácia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (EURASHE – European Association
of Institutions in Higher Education).
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Vytváranie sietí poskytovateľov OVP je zamerané na zlepšenie schopnosti poskytovateľov OVP
(zainteresované strany, verejní a súkromní poskytovatelia OVP, školy, manažéri, učitelia a školitelia v
Európe) pôsobiť ako katalyzátory pri zlepšovaní kvality a atraktívnosti OVP na vnútroštátnej a
nadnárodnej úrovni. Sieťovanie takýchto inštitúcií má veľa výhod, avšak sú tu možné aj riziká, spojené
s ich vytváraním. Schválenie takejto koncepcie bude založené na preukázaní skutočných prínosov,
ktoré vyplývajú z miestnych a medzinárodných sietí, podľa jasného hodnotenia silných/slabých
stránok a príležitostí/hrozieb, ktoré môže mať vytváranie sietí na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni.
V Slovenskej republike sa už od roku 2012 na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave mohli
zriaďovať centrá odborného vzdelávania a prípravy. Tieto COVaP sú neoddeliteľnou súčasťou strednej
odbornej školy. Profesijné organizácie, zastupujúce zamestnávateľov, rozhodujú o zriadení takéhoto
centra na základe splnenia určených podmienok.
Ak stredná odborná škola získa aj štatút COVaP pre niektorý zo svojich študijných programov,
zriaďovateľ takéto centrum aj finančne podporuje. Okrem toho sa zvyšuje aj záujem žiakov o štúdium
na takejto škole.
V priebehu rokov však vzniklo veľa takýchto centier, nie vždy je však zabezpečená kvalita, súčasný
stav nie vždy zodpovedá pôvodnému zámeru a preto je v súčasnosti snaha od reprezentantov
zamestnávateľov, aby mohli odnímať štatút COVaP.
Problematikou COVaP sa zaoberá aj MŠVVaŠ SR, ktoré má snahu prispôsobiť kritériá COVaP
európskym trendom, kritériám centier excelentnosti, ktoré poznáme v rámci EÚ. Pripravuje sa nová
koncepcia COVaP a novela zákona o OVaP, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese.
Pozitívna úloha COVaP je deklarovaná priamo v jeho štatúte:
▪

dôraz na kvalitu výučby a zamestnanosť na trhu práce,

▪

poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy aj žiakom iných škôl,

▪

spolupráca so žiakmi základných škôl s cieľom zvýšiť motiváciu štúdia na strednej odbornej
škole,

▪

poskytovanie vzdelávania učiteľom, majstrom odborného výcviku,

▪

rekvalifikačné kurzy pre zamestnancov firiem,

▪

poskytovanie kurzov pre nezamestnaných uchádzačov o prácu,
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▪

účasť zamestnávateľov na záverečných skúškach,

▪

poskytovanie vzdelávania dospelých,

▪

poskytovanie odborného poradenstva.

Ako príklad dobrej praxe by mohli slúžiť stredné odborné školy, ktoré majú aj štatút centra
odborného vzdelávania a prípravy a poskytujú podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní kurzy,
ukončením ktorých je možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Znamená to, že ak človek
nemá ukončené formálne vzdelávanie, nemá výučný list, môže získať absolvovaním kurzu v takomto
COVaP certifikát o odbornej spôsobilosti a začať podnikanie.

5.2.3 FEMALE (FOSTERING EMPLOYMENT OF MATERNITY LEAVERS)
Zástupcovia Realizačného tímu SRI aj v sledovanom období aktívne participovali na rozvíjaní
medzinárodnej spolupráce v rámci programu EÚ v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania, konkrétne
realizovali aktivity v rámci strategického partnerstva „Fostering Employment of Maternity Leavers“
(ďalej len „FEMALE“), zameraného na podporu návratu rodičov po rodičovskej/materskej dovolenke
na trh práce.
V nadväznosti na vypracovanú medzinárodnú prehľadovú štúdiu („scoping review“) zaoberajúcu sa
mechanizmami a možnosťami podpory uplatnenia sa rodičov na trhu práce na systémovej úrovni,
ktorá zároveň mapuje príklady dobrej praxe z krajín EÚ, sa členovia Realizačného tímu SRI podieľali
na tvorbe poradensko-vzdelávacích materiálov určených priamo pre cieľovú skupinu rodičov po/na
rodičovskej/materskej dovolenke. Išlo predovšetkým o tvorbu videomateriálov, týkajúcich sa
jednotlivých oblastí a tém, ktoré sú dôležité z hľadiska úspešného uplatnenia sa cieľovej skupiny na
trhu práce. Poradensko-vzdelávací obsah sa týka tém, ako sú organizácia práce a zosúladenie
pracovného a rodinného života, kariérne zmeny, nové zručnosti alebo iniciácia podnikavosti.
V záujme sprístupnenia tohto poradensko-vzdelávacieho obsahu čo najširšiemu okruhu používateľov
boli realizované práce na tvorbe bezplatnej e-learningovej platformy. Cieľom tohto portálu je pomôcť
rodičom pripraviť sa na prácu a podporiť ich v hladkom prechod e z rodičovskej dovolenky späť do
sveta práce. Na portáli rodičia nájdu rady a zdroje pre osobný rozvoj, ktoré im poskytnú podporu a
informácie týkajúce sa pracovných aj súkromných záležitostí. Môžu si buď zvoliť preferovaný scenár –
situáciu, v ktorej sa nachádzajú, alebo môžu priamo prehľadávať zdroje o rôznych témach bez ohľadu
na to, aká je ich preferovaná možnosť. Obsah platformy poskytne rodičom praktické rady a prevedie
ich rozhodovaním, ktoré povedie k ich úspešnému návratu na trh práce. Ku každej téme si môžu
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používatelia pozrieť krátke video popisujúce príslušnú problematiku. V každej z tém sa oboznámia so
základnými informáciami, ako podporiť svoju kariéru. Niektoré časti obsahujú ďalšie materiály, ktoré
im poskytnú ďalšie rady. Môžu tiež využiť online konferenčnú miestnosť na diskusiu a poskytnutie
spätnej väzby. V rámci diskusného fóra môžu tiež zdieľať a diskutovať o svojich skúsenostiach a
otázkach na jednotlivé témy. Obsah platformy je vyvíjaný v šiestich jazykových mutáciách –
v slovenskom, anglickom, maďarskom, francúzskom, holandskom a nórskom jazyku.

5.2.4 WATT ELSE (NETWORK FOR A DYNAMIC ACTORS INVOLVED IN THE TRANSITION OF
COMPETENCES IN THE ENERGY FIELD FACING LEARNING CHALLENGES IN EUROPE)
Medzinárodná spolupráca sústreďujúca sa na vytváranie zahraničných partnerstiev v projekte WATT
ELSE pokračovala

pracovným stretnutím realizovaným online dňa 11. marca 2021. Zahraniční

partneri spolupracujúci na projekte tak mali príležitosť vymeniť si skúseností s prekonávaním
pandémie COVID-19 v rôznych zúčastnených krajinách. Všetci zúčastnení partneri v krátkosti zhrnuli
aktuálnu situáciu, ťažkosti a rôzne vládne nariadenia, ktoré boli využité v súvislosti s ochranou
obyvateľstva. Medzi kľúčové úlohy participantov patrí spracovanie tzv. európskych štandardov
zamestnaní a tvorba tzv. študijných ciest. Ďalšie rokovanie je plánované na 19. až 20. júla 2021
v Rumunsku.
Tvorba európskych štandardov zamestnaní
V súvislosti s inteligentným priemyslom bude sektor energetiky na celom svete čeliť transformácii,
ktorá sa bude orientovať najmä na udržateľnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Táto
zmena v samotnej podstate sektora bude okrem iného vyžadovať prispôsobenie sa pracovníkov v
sektore na nové postupy a procesy pri vykonávaní pracovných činností. So zámerom kvantifikovania
týchto nových požadovaných zručností sa popísali štandardy v konkrétnych kľúčových 21 povolaniach
v energetike podľa európskej klasifikácie zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ďalej len
„ESCO“). Zoznam týchto povolaní zobrazuje tabuľka nižšie.
Tabuľka č. 71 Zoznam profesií v energetike
Anglický názov
Renewable energy sales representative
Energy consultant
Energy analyst
Energy engineer
Domestic energy assessor

Slovenský preklad
Obchodný zástupca v oblasti predaja energie
z obnoviteľných zdrojov
Energetický konzultant
Energetický analytik
Špecialista energetik
Energetický poradca
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Anglický názov
Renewable energy consultant
Energy assessor
Solar energy engineer
Energy conservation officer
Energy systems engineer
Solar energy technician
Renewable energy engineer
Solar energy sales consultant
Mine electrical engineer
Solar power plant operator
Insulation worker
Power plant manager
Hydropower engineer
Electric power generation engineer
Electrical transmission system operator
Power production plant operator

Slovenský preklad
Konzultant v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie
Posudzovateľ energetickej hospodárnosti budov
Špecialista v oblasti solárnej energie
Odborný pracovník v oblasti úspory energie
Špecialista energetik prípravy prevádzky
Montážny pracovník solárnych zariadení
Špecialista v oblasti využívania obnoviteľných
zdrojov energie
Montážny pracovník solárnych zariadení
Banský elektroinžinier
Dispečer solárnej elektrárne
Izolatér
Riaditeľ elektrárne
Stavebný špecialista na vodné elektrárne
Špecialista v oblasti výroby elektrickej energie
Operátor elektrizačných prenosových sústav
Dispečer vo výrobe elektrickej energie

Zdroj: TREXIMA Bratislava

V štruktúre týchto štandardov zamestnaní je popísaná základná charakteristika povolania,
alternatívne názvy povolania a taktiež vyžadované mäkké a tvrdé zručnosti. Do každého z uvedených
štandardov bola taktiež doplnená možná študijná cesta, ktorej absolvent sa môže uchádzať o dané
pracovné miesto.
Študijné cesty v súvislosti s povolaniami v energetickom sektore
Pojem študijná cesta predstavuje možnosť jedinca vybrať si z množstva študijných odborov s cieľom
zamestnania sa na určitom pracovnom mieste. Ďalšou úlohou v rámci spolupráce WATT ELSE v
sledovanom období bolo popísanie rôznych študijných programov, ktorých absolventi sa môžu
zamestnať v zamestnaniach, ktoré sú popísané v tabuľke vyššie. Pri drvivej väčšine uvedených
povolaní musí mať absolvent vyštudovaný odbor elektrotechnického zamerania. Pri popise daných
tréningových ciest bol kladený dôraz na náročnosť štúdia, dĺžku štúdia a náplň štúdia. V rámci tohto
zadania boli popísané študijné cesty, ktoré sú popísané v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 72 Zoznam vypracovaných študijných ciest – zamestnania v energetike
Povolanie
Študijné cesty
Renewable energy sales representative
Business Enterprise
Energy consultant
Energy machines and equipment
Energy analyst
Technical equipment of buildings
Energy engineer
Energy machines and equipment
Electricity industry
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Povolanie
Domestic energy assessor
Renewable energy consultant
Energy assessor
Solar energy engineer
Energy conservation officer
Energy systems engineer
Solar energy technician
Renewable energy engineer
Solar energy sales consultant
Mine electrical engineer
Solar power plant operator
Insulation worker
Power plant manager
Hydropower engineer
Electric power generation engineer
Electrical transmission system operator
Power production plant operator

Študijné cesty
Electrical engineering
Energy machines and equipment
Electrical engineering - electronic equipment
Electrical power engineering
Production and operation of machinery and
equipment
Nuclear and subnuclear physics
Mechanic electrician
Electrical power engineering
Energy and environmental technology
Mechanic electrician
Mechanic electrician
Mason
Nuclear and subnuclear physics
Industrial engineer
Electrical power engineering
Thermal energy machines and equipment
Thermal energy machines and equipment

Zdroj: TREXIMA Bratislava

Finálne spracovanie študijnej cesty popisuje náročnosť štúdia a jeho dĺžku, minimálne dosiahnuté
vzdelanie pre začiatok štúdia, základný popis štúdia, pre koho je štúdium vhodné, formu štúdia a
nakoniec lokalitu, kde je možné odbor študovať v danej krajine.

5.2.5 INTRO (INTRODUCTION TO DIGITAL LEARNING)
Členovia Realizačného tímu SRI sa podieľajú na spolupráci INTRO „Introduction to Digital Learning“.
Spolu s partnermi z Francúzska, Poľska (súkromné vzdelávacie firmy) a Portugalska (univerzita)
vytvárajú iniciatívu na podporu vzdelávania učiteľov a poskytovateľov vzdelávania v oblasti rozvoja
digitálnych kompetencií. Cieľom spolupráce je podporiť a motivovať poskytovateľov vzdelávania
integrovať digitálne technológie do každodennej praxe.
Partneri spoločne pracujú na vytváraní vzdelávacích metodík z oblasti „Ako učiť“ a „Ako sa učiť“
pomocou digitálnych nástrojov a pripravujú prostredie na vytvorenie digitálnej komunity učiteľov a
lektorov, ktorí budú pokračovať vo výmene informácií prostredníctvom projektovej Facebook stránky
aj po skončení projektu.
V predchádzajúcom období boli identifikované príklady dobrej praxe v oblasti digitálneho vzdelávania
z medzinárodného prostredia a

priniesli inšpirácie z oblasti metód digitálneho vzdelávania,

digitálnych aplikácií či etablovaných projektov.
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V súčasnosti sa pracuje na vytvorení vlastných vzdelávacích materiálov. V rámci stretnutí bolo
nadefinovaných 16 nosných tém. Po osem z každej z oblasti „Ako učiť“ a „Ako sa učiť“ pomocou
digitálnych nástrojov. Vzhľadom na rýchly vývoj a digitalizáciu spoločnosti je potrebné, aby aj
vzdelávací sektor držal tento krok. Partneri sa preto vo svojich materiáloch zamerali nie len na
technologické trendy, ale aj na správnu prípravu a motiváciu pracovať s novými nástrojmi.
Nosné témy pripravovaných vzdelávacích materiálov:
„Ako učiť“ pomocou digitálnych nástrojov:
▪

Aké sú najpoužívanejšie digitálne prístupy?

▪

Aké sú výhody a nevýhody najpoužívanejších digitálnych foriem (video, podcast,..)?

▪

Ako si vytvoriť vlastný digitálny vzdelávací obsah?

▪

Ako zdieľať vzdelávací obsah pomocou digitálnych nástrojov?

▪

Ako hodnotiť pomocou digitálnych nástrojov?

▪

Ako zaujať publikum?

▪

Ako zistiť, ktoré digitálne zdroje sú relevantne?

▪

Sumár – ako učiť pomocou digitálnych nástrojov.

„Ako sa učiť“ pomocou digitálnych nástrojov:
▪

Ako sa motivovať v počas digitálneho vzdelávania?

▪

Ako sa pripraviť na digitálne vzdelávanie?

▪

Aké sú zručnosti potrebné pre digitálne vzdelávanie?

▪

Ako si vyvinúť samostatnosť v procese digitálneho vzdelávania?

▪

Ako zistiť, ktoré digitálne zdroje sú relevantne?

▪

Ako efektívne spolupracovať prostredníctvom digitálnych nástrojov?

▪

Ako byť aktívnym v digitálnom vzdelávaní?

▪

Sumár – ako sa vzdelávať pomocou digitálnych nástrojov.

Realizačný tím SRI participuje na príprave štyroch vzdelávacích materiálov, a to:
„Ako učiť“ pomocou digitálnych nástrojov:
▪

Ako zistiť, ktoré digitálne zdroje sú relevantne?
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▪

Sumár – ako učiť pomocou digitálnych nástrojov.

„Ako sa učiť“ pomocou digitálnych nástrojov:
▪

Ako byť aktívnym v digitálnom vzdelávaní?

▪

Ako efektívne spolupracovať prostredníctvom digitálnych nástrojov?

Výstupom aktivity budú PDF materiály, audio nahrávky – podcast a videá, ktoré budú distribuované
prostredníctvom stránky na platforme Facebook a Youtube, ktoré iniciatíva využíva ako LMS – systém
riadenia výučby.
Obrázok č. 193 Výstup z aktivity – video – ukážka 1

Zdroj: Trexima Bratislava

Obrázok č. 194 Výstup z aktivity – video – ukážka 2

Zdroj: Trexima Bratislava
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5.3 POSTAVENIE SEKTOROV V NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE V EURÓPSKYCH
KRAJINÁCH - KOMPARATÍVNA ANALÝZA
5.3.1 Metodika a vymedzenie pojmov
Vzhľadom na to, že v sledovanom období Realizačný tím SRI dôsledne analyzoval jednotlivé sektory
v národnom prostredí na účel spracovávania sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov,
pristúpilo sa k zmene obsahu tejto Aktivity č. 5. V súlade s pripomienkami externých posudzovateľov
sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov týkajúcich sa nevyhnutnosti aj medzinárodného
porovnania sektorov z hľadiska napr. ich výkonnosti, produktivity, zamestnanosti, miezd a pod. bola
vypracovaná analýza zahraničného porovnania odporúčaných ukazovateľov.
Predkladaná analýza zahraničného porovnania sa sústreďuje na komparáciu ukazovateľov
charakterizujúcich postavenie sektorov v národnom hospodárstve v európskych krajinách. Základom
analýzy je databáza národných účtov, ktorá sa zostavuje v súlade s Európskym systémom národných
a regionálnych účtov ESA a ktorú EUROSTAT pravidelne aktualizuje. Výhodou databázy je podrobná
štruktúra podľa klasifikácie ekonomických činností NACE Rev. 2 (na úrovni 64 skupín odvetví), ktorá
bola na účely tejto analýzy prevedená na úroveň jednotlivých sektorov.
Predkladaný materiál zahŕňa analýzu ukazovateľov charakterizujúcich ekonomické postavenie
sektora v európskom meradle, ktorými sú pridaná hodnota, produktivita, zamestnanosť a mzdy.
Jedným z hlavných faktorov konkurencieschopnosti krajín a sektorov je produktivita. V predkladanom
materiáli produktivita práce je meraná ako objem pridanej hodnoty pripadajúci na jedného
pracujúceho v sektore. Ide o ukazovateľ výkonnosti pracujúcich, t. j. ako produktívne je využitá práca
na tvorbu pridanej hodnoty. Analýza zahŕňa aj porovnanie hodinovej produktivity práce sektorov,
ktorá vyjadruje, koľko pridanej hodnoty sa v priemere vyprodukuje za hodinu.
S produktivitou práce úzko súvisí výška miezd. Vzťah produktivity práce a výšky miezd je silne
lineárny a obojstranne kauzálny. To znamená, že miera produktivity práce ovplyvňuje výšku miezd,
ale aj výška miezd ovplyvňuje produktivitu práce. Je to spôsobené tým, že mzdy sú v skutočnosti
súčasťou vytvorenej pridanej hodnoty a ak rastú mzdy (napríklad v dôsledku nedostatku pracovných
síl alebo legislatívy), tak zákonite rastie aj pridaná hodnota (a produktivita práce). Úroveň pridanej
hodnoty a produktivity práce však môže rásť aj bez ohľadu na mzdovú úroveň, napríklad
implementáciou nových technológií a mzdy rastú až ako dôsledok rastu produktivity práce.
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Samozrejme, ekonomicky prospešné je, keď rast produktivity práce spôsobuje aj nárast miezd. V
opačnom prípade totiž sektor a krajina môže strácať svoju konkurencieschopnosť.
Pri hodnotení konkurencieschopnosti sektorov je potrebné porovnávať jednotkové náklady práce so
zahraničím. Je to dôležité najmä pri rozhodnutiach zahraničných investorov o umiestnení výroby na
Slovensku. Jednotkové náklady práce vyjadrujú, koľko zamestnávateľa stojí použitie pracovnej sily na
výrobu jedného eura pridanej hodnoty. Relatívne vysoké jednotkové náklady práce môžu byť
brzdiacim faktorom pre zahraničné investície do sektora. Ukazovateľ jednotkových nákladov práce je
totiž v silnom nepriamom vzťahu so ziskovosťou podnikov. Čím sú jednotkové náklady práce nižšie,
tým sú vyššie zisky spoločností.

Nižšie sa uvádzajú údaje za jednotlivé sektory v štruktúre

sektorových rád.

5.3.2 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 30 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 27 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 115

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov zamestnáva približne 2,0 % zamestnancov
v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 22 % krajín s najnižším podielom sektora
na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Rumunsku (22,7 %), v Severnom Macedónsku
(21,2 %) a v Bulharsku (17,2 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Lichtenštajnsku
a v Luxembursku, kde zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 116

Podiel sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na zamestnanosti podľa
krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,35 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 1,11 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (35 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 30 % krajín s najvyššími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 1,11 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 3 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 117

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 118

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov zarábajú
za hodinu v priemere 5,2 EUR, čo je o 39 % viac ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové
mzdy v tomto sektore majú zamestnanci na Malte a na Islande, kde zarábajú v priemere o 40,1 EUR,
resp. o 29,2 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Rumunsku
prestavujú len 8 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 119

Priemerné hodinové mzdy v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 19,5 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. Na Malte vyprodukujú viac ako 11 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 38 %
krajín s najvyššou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Rumunsko a Poľsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 4 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne 19,5 EUR).
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Graf č. 120

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
vyprodukuje ročne v priemere 35,7 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 44 % krajín
s najvyššou produktivitou práce na pracujúceho. Island, Nórsko a Holandsko sa vyznačujú najvyššou
úrovňou produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 63 tis. EUR
pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Rumunsku je produktivita práce na úrovni 3,1 tis. EUR,
resp. 4,4 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 121

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore poľnohospodárstvo,
veterinárstvo a rybolov podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.3 Ťažba a úprava surovín, geológia - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 32 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 32 % a je teda na úrovni priemeru EÚ.
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Graf č. 122

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore ťažba a úpravu surovín,
geológia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor ťažba a úpravu surovín, geológia zamestnáva približne 0,3 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 34 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Nórsku (2,0 %), v Poľsku (1,2 %) a v Rumunsku (0,8 %). Na
druhej strane, menej významné postavenie má vo Francúzsku a v Belgicku, kde zamestnáva menej
ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 123

Podiel sektora ťažba a úpravu surovín, geológia na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,42 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,25 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (42 %), ktorú
vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 38 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,25 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 44 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 124

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore ťažba a
úpravu surovín, geológia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 125

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
ťažba a úpravu surovín, geológia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia zarábajú za hodinu
v priemere 9,7 EUR, čo je o 20 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Dánsku a v Nórsku, kde zarábajú v priemere o 64,8 EUR, resp.
o 58,2 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Rumunsku
prestavujú len 61 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 126

Priemerné hodinové mzdy v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia podľa krajín
(v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 30,7 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Nórsku vyprodukujú viac ako 17 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 35 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Rumunsko a Poľsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 16 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Maďarsku (približne 35,6 EUR), Slovenská
republika je na 2. Mieste.
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Graf č. 127

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore ťažba a úpravu surovín,
geológia podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia vyprodukuje ročne
v priemere 49,8 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 25 % krajín s najnižšou produktivitou
práce na pracujúceho. Nórsko, Holandsko a Dánsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity
práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 581 tis. EUR pridanej hodnoty.
Naopak, v Chorvátsku a v Rumunsku je produktivita práce na úrovni 26,3 tis. EUR, resp. 28,6 tis. EUR
na pracujúceho.
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Graf č. 128

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore ťažba a úpravu surovín, geológia
podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.4 Potravinárstvo - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 45 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 48 % a je teda vyšší ako v EÚ.
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Graf č. 129

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore potravinárstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor potravinárstvo zamestnáva približne 1,9 % zamestnancov v Slovenskej republike. Slovenská
republika tak patrí medzi 30 % krajín s najnižším podielom sektora na celkovej zamestnanosti.
Významné postavenie má na Islande (5,4 %), v Lichtenštajnsku (4,5 %) a v Chorvátsku (3,6 %). Na
druhej strane, menej významné postavenie má vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve, kde zamestnáva
menej ako 2 % zamestnancov.
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Graf č. 130

Podiel sektora potravinárstvo na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,64 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,12 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (64 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 15 % krajín s najvyššími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,12 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 6 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 131

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
potravinárstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 132

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
potravinárstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore potravinárstvo zarábajú za hodinu v priemere 6,8 EUR,
čo je o 53 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy v tomto sektore majú
zamestnanci v Dánsku a v Nórsku, kde zarábajú v priemere o 32,5 EUR, resp. o 29,7 EUR viac ako
v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Bulharsku prestavujú len 49 % našich
priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 133

Priemerné hodinové mzdy v sektore potravinárstvo podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 14 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Írsku vyprodukujú viac ako 6 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 13 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Bulharsko a Maďarsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 12 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 18 EUR), Slovenská
republika je na 2. mieste.
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Graf č. 134

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore potravinárstvo podľa krajín (v
EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore potravinárstvo vyprodukuje ročne v priemere
23,1 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 8 % krajín s najnižšou produktivitou práce
na pracujúceho. Írsko, Holandsko a Nórsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity práce, kde
v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 101 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak, v
Bulharsku a v Maďarsku je produktivita práce na úrovni 11 tis. EUR, resp. 19,4 tis. EUR
na pracujúceho.
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Graf č. 135

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore potravinárstvo podľa krajín (v
tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.5 Textil, odevy, obuv a spracovanie kože - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 47 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 51 % a je teda vyšší ako v EÚ.
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Graf č. 136

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore textil, odevy, obuv a
spracovanie kože podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože zamestnáva približne 1,6 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 27 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Severnom Macedónsku (6,0 %), v Portugalsku (4,4 %) a v
Bulharsku (3,8 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má vo Švédsku a v Írsku, kde
zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 137

Podiel sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,66 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,23 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (66 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 45 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,23 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 43 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 138

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore textil,
odevy, obuv a spracovanie kože podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 139

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
textil, odevy, obuv a spracovanie kože podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože zarábajú
za hodinu v priemere 5,6 EUR, čo je o 35 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie
hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci v Luxembursku a v Dánsku, kde zarábajú
v priemere o 28,4 EUR, resp. o 27,1 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné
hodinové mzdy v Bulharsku prestavujú len 44 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 140

Priemerné hodinové mzdy v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože podľa
krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 10,8 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Luxembursku vyprodukujú viac ako 9 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi
33 % krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny
ako Bulharsko a Chorvátsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 6 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne
10,8 EUR).
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Graf č. 141

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore textil, odevy, obuv a
spracovanie kože podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože vyprodukuje
ročne v priemere 17,2 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 24 % krajín s najnižšou
produktivitou práce na pracujúceho. Luxembursko, Dánsko a Holandsko sa vyznačujú najvyššou
úrovňou produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 68 tis. EUR
pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Chorvátsku je produktivita práce na úrovni 6 tis. EUR, resp.
9,4 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 142

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore textil, odevy, obuv a
spracovanie kože podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.6 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 72 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 30 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 143

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel zamestnáva približne 2,9 % zamestnancov
v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 19 % krajín s najvyšším podielom sektora
na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Lotyšsku (5,1 %), v Estónsku (4,8 %) a v Litve
(4,0 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Luxembursku a na Islande, kde
zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 144

Podiel sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na zamestnanosti
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,40 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,49 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (40 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 9 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,49 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 10 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 145

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore lesné
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 146

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
zarábajú za hodinu v priemere 3,9 EUR, čo je o 76 % menej ako je priemer európskych krajín.
Najvyššie hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci na Islande a v Dánsku, kde zarábajú
v priemere o 29,4 EUR, resp. o 27,2 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné
hodinové mzdy v Grécku prestavujú len 76 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 147

Priemerné hodinové mzdy v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 13,1 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. Na Islande vyprodukujú viac ako 5 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 29 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Grécko a Írsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 7 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 13,1 EUR), Slovenská republika
je na 2. mieste.
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Graf č. 148

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
vyprodukuje ročne v priemere 23,4 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 28 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na pracujúceho. Fínsko, Island a Dánsko sa vyznačujú najvyššou
úrovňou produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 86 tis. EUR
pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Grécku je produktivita práce na úrovni 9,5 tis. EUR, resp.
10,8 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 149

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore lesné hospodárstvo a
drevospracujúci priemysel podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.7 Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 69 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 39 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 150

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel zamestnáva približne 0,6 % zamestnancov
v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 48 % krajín s najnižším podielom sektora
na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Fínsku (1,0 %), v Chorvátsku (1,0 %) a na
Malte (0,9 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Rumunsku a v Nórsku, kde
zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 151

Podiel sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel na zamestnanosti
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,51 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,12 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (51 %), ktorú
vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 38 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
713

Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,12 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 21 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 152

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore celulózopapierenský a polygrafický priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 153

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel zarábajú
za hodinu v priemere 8,2 EUR, čo je o 74 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie
hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci v Dánsku a v Nórsku, kde zarábajú v priemere
o 28,5 EUR, resp. o 27,2 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v
Chorvátsku prestavujú len 69 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 154

Priemerné hodinové mzdy v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 20,9 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Fínsku vyprodukujú viac ako 4 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 35 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Chorvátsko a Cyprus, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 14 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne 20,9 EUR).
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Graf č. 155

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
vyprodukuje ročne v priemere 35,4 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 25 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na pracujúceho. Švédsko, Fínsko a Rakúsko sa vyznačujú najvyššou
úrovňou produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako
111 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Chorvátsku je produktivita práce na úrovni
16,3 tis. EUR, resp. 19,3 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 156

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore celulózo-papierenský a
polygrafický priemysel podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.8 Chémia a farmácia - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 115 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 34 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 157

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore chémia a farmácia podľa
krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor chémia a farmácia zamestnáva približne 2,1 % zamestnancov v Slovenskej republike.
Slovenská republika tak patrí medzi 18 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má na Slovinsku (3,2 %), v Česku (2,8 %) a v Poľsku (2,6 %). Na
druhej strane, menej významné postavenie má na Malte a v Nórsku, kde zamestnáva menej ako 1 %
zamestnancov.
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Graf č. 158

Podiel sektora chémia a farmácia na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,45 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,28 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (45 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 45 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,28 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 42 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 159

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore chémia a
farmácia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 160

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
chémia a farmácia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore chémia a farmácia zarábajú za hodinu v priemere
9,8 EUR, čo je o 78 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Belgicku a v Dánsku, kde zarábajú v priemere o 46,3 EUR, resp.
o 44 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Írsku prestavujú len
40 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 161

Priemerné hodinové mzdy v sektore chémia a farmácia podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 29 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Dánsku vyprodukujú viac ako 6 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 33 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Írsko a Poľsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 19 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Maďarsku (približne 30,2 EUR), Slovenská
republika je na 2. mieste.
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Graf č. 162

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore chémia a farmácia podľa
krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore chémia a farmácia vyprodukuje ročne v priemere
47,4 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 32 % krajín s najnižšou produktivitou práce
na pracujúceho. Dánsko, Belgicko a Holandsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity práce,
kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 195 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak,
v Írsku a v Bulharsku je produktivita práce na úrovni 15,9 tis. EUR, resp. 21 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 163

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore chémia a farmácia podľa krajín
(v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.9 Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 85 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 69 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 164

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo zamestnáva približne 1,0 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 6 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má na Slovinsku (1,0 %), v Slovenskej republike (0,9 %) a na
Islande (0,9 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má na Malte a v Estónsku, kde
zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 165

Podiel sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,91 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia). V Slovenskej republike tak
zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (91 %), ktorú vytvoria, ako je priemer EÚ.
Slovenská republika patrí medzi 13 % krajín s najvyššími nákladmi práce pripadajúcimi na jednotku
produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Graf č. 166

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo zarábajú za hodinu
v priemere 13,5 EUR, čo je o 69 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Nórsku a na Islande, kde zarábajú v priemere o 30,2 EUR, resp.
o 25,6 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy na Malte prestavujú
len 11 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 167

Priemerné hodinové mzdy v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo podľa
krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 19,6 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Nórsku vyprodukujú viac ako 4 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 25 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Malta a Poľsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 11 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Maďarsku (približne 22,3 EUR), Slovenská
republika je na 2. mieste.
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Graf č. 168

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo vyprodukuje
ročne v priemere 30,3 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 21 % krajín s najnižšou
produktivitou práce na pracujúceho. Švédsko, Nórsko a Belgicko sa vyznačujú najvyššou úrovňou
produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 121 tis. EUR
pridanej hodnoty. Naopak, na Malte a v Poľsku je produktivita práce na úrovni 16,7 tis. EUR, resp.
22,1 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 169

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore hutníctvo, zlievarenstvo,
kováčstvo podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.10 Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály - medzinárodné
porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 76 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 44 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 170

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály zamestnáva približne 0,8 %
zamestnancov v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 20 % krajín s najvyšším
podielom sektora na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Lichtenštajnsku (1,2 %), v
Poľsku (1,1 %) a v Česku (1,1 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Holandsku a v
Spojenom kráľovstve, kde zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 171

Podiel sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály na
zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,56 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,18 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (56 %), ktorú
vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 42 % krajín s najvyššími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,18 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 28 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 172

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore sklo,
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 173

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály
zarábajú za hodinu v priemere 9,2 EUR, čo je o 68 % menej ako je priemer európskych krajín.
Najvyššie hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci v Nórsku a v Dánsku, kde zarábajú
v priemere o 29 EUR, resp. o 28,7 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové
mzdy v Poľsku prestavujú len 62 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 174

Priemerné hodinové mzdy v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 21 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Nórsku vyprodukujú viac ako 3 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 21 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Poľsko a Chorvátsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 16 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 22,4 EUR), Slovenská republika
je na 3. mieste.
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Graf č. 175

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové
materiály vyprodukuje ročne v priemere 35,5 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 17 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na pracujúceho. Nórsko, Írsko a Dánsko sa vyznačujú najvyššou
úrovňou produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako
105 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Poľsku je produktivita práce na úrovni
22 tis. EUR, resp. 27,9 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 176

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore sklo, keramika, minerálne
výrobky, nekovové materiály podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.11 Automobilový priemysel a strojárstvo - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 73 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 43 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 177

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore automobilový priemysel a
strojárstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo zamestnáva približne 11,7 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 9 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Lichtenštajnsku (19,1 %), v Česku (14,2 %) a v Slovenskej
republike (9,9 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Luxembursku a v Grécku, kde
zamestnáva menej ako 2 % zamestnancov.
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Graf č. 178

Podiel sektora automobilový priemysel a strojárstvo na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,57 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,24 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (57 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 39 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,24 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 47 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 179

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
automobilový priemysel a strojárstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 180

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
automobilový priemysel a strojárstvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

742

Graf č. 181

Priemerné hodinové mzdy v sektore automobilový priemysel a strojárstvo podľa
krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 19,3 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Belgicku vyprodukujú viac ako 21 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 38 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Chorvátsko a Rumunsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 11 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 20,4 EUR), Slovenská
republika je na 2. mieste.
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Graf č. 182

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore automobilový priemysel a
strojárstvo podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore automobilový priemysel a strojárstvo vyprodukuje
ročne v priemere 33 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 32 % krajín s najnižšou
produktivitou práce na pracujúceho. Dánsko, Švédsko a Island sa vyznačujú najvyššou úrovňou
produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 89 tis. EUR pridanej
hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Chorvátsku je produktivita práce na úrovni 14 tis. EUR, resp.
17,8 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 183

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore automobilový priemysel a
strojárstvo podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.12 Elektrotechnika - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 95 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 48 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 184

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore elektrotechnika podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor elektrotechnika zamestnáva približne 2,1 % zamestnancov v Slovenskej republike. Slovenská
republika tak patrí medzi 19 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej zamestnanosti.
Významné postavenie má vo Švajčiarsku (3,4 %), v Česku (3,1 %) a v Maďarsku (2,9 %). Na druhej
strane, menej významné postavenie má na Cypre a na Islande, kde zamestnáva menej ako 1 %
zamestnancov.
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Graf č. 185

Podiel sektora elektrotechnika na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,62 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,12 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (62 %), ktorú
vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 31 % krajín s najvyššími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,12 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 17 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 186

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
elektrotechnika podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 187

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
elektrotechnika podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore elektrotechnika zarábajú za hodinu v priemere 9,1 EUR,
čo je o 60 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy v tomto sektore majú
zamestnanci v Dánsku a v Nórsku, kde zarábajú v priemere o 37,2 EUR, resp. o 35,6 EUR viac ako
v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Írsku prestavujú len 45 % našich
priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 188

Priemerné hodinové mzdy v sektore elektrotechnika podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 19 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. Na Cypre vyprodukujú viac ako 4 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 22 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Bulharsko a Írsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 11 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 23,4 EUR), Slovenská republika
je na 2. mieste.
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Graf č. 189

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore elektrotechnika podľa krajín
(v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore elektrotechnika vyprodukuje ročne v priemere
31,5 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 21 % krajín s najnižšou produktivitou práce
na pracujúceho. Cyprus, Holandsko a Fínsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity práce, kde
v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 145 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak, v
Bulharsku a v Írsku je produktivita práce na úrovni 16,2 tis. EUR, resp. 21,1 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 190

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore elektrotechnika podľa krajín (v
tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.13 Energetika, plyn, elektrina - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 20 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 17 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 191

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore energetika, plyn, elektrina
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor energetika, plyn, elektrina zamestnáva približne 0,7 % zamestnancov v Slovenskej republike.
Slovenská republika tak patrí medzi 38 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Lotyšsku (1,3 %), v Rumunsku (1,0 %) a v Severnom
Macedónsku (1,0 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Portugalsku a vo
Španielsku, kde zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 192

Podiel sektora energetika, plyn, elektrina na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,22 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,13 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (22 %), ktorú
vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 28 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,13 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 7 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 193

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
energetika, plyn, elektrina podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 194

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
energetika, plyn, elektrina podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore energetika, plyn, elektrina zarábajú za hodinu
v priemere 14,9 EUR, čo je o 40 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Luxembursku a v Belgicku, kde zarábajú v priemere o 42,6 EUR,
resp. o 34,8 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Rumunsku
prestavujú len 53 % našich priemerných hodinových miezd.

756

Graf č. 195

Priemerné hodinové mzdy v sektore energetika, plyn, elektrina podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 89 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. Vo Španielsku vyprodukujú viac ako 4 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 39 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Bulharsko a Rumunsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 34 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne
89 EUR).
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Graf č. 196

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore energetika, plyn, elektrina
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore energetika, plyn, elektrina vyprodukuje ročne
v priemere 145,2 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 33 % krajín s najnižšou produktivitou
práce na pracujúceho. Španielsko, Nórsko a Portugalsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity
práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 486 tis. EUR pridanej hodnoty.
Naopak, v Bulharsku a v Rumunsku je produktivita práce na úrovni 47 tis. EUR, resp. 62,6 tis. EUR
na pracujúceho.
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Graf č. 197

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore energetika, plyn, elektrina
podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.14 Voda, odpad a životné prostredie - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 71 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 47 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 198

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore voda, odpad a životné
prostredie podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor voda, odpad a životné prostredie zamestnáva približne 1,0 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 26 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Chorvátsku (1,9 %), v Rumunsku (1,3 %) a v Severnom
Macedónsku (1,2 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Lichtenštajnsku a v Írsku,
kde zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 199

Podiel sektora voda, odpad a životné prostredie na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,61 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia). V Slovenskej republike tak
zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (61 %), ktorú vytvoria, ako je priemer EÚ.
Slovenská republika patrí medzi 22 % krajín s najvyššími nákladmi práce pripadajúcimi na jednotku
produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Graf č. 200

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore voda,
odpad a životné prostredie podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore voda, odpad a životné prostredie zarábajú za hodinu
v priemere 8 EUR, čo je o 73 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Luxembursku a na Islande, kde zarábajú v priemere o 29,3 EUR,
resp. o 28,5 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Poľsku
prestavujú len 21 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 201

Priemerné hodinové mzdy v sektore voda, odpad a životné prostredie podľa krajín
(v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 16,9 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Dánsku vyprodukujú viac ako 8 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 20 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Poľsko a Rumunsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 9 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 18,9 EUR), Slovenská republika
je na 2. mieste.
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Graf č. 202

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore voda, odpad a životné
prostredie podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore voda, odpad a životné prostredie vyprodukuje ročne
v priemere 28,8 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 21 % krajín s najnižšou produktivitou
práce na pracujúceho. Dánsko, Írsko a Island sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity práce, kde
v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 147 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak, v
Poľsku a v Bulharsku je produktivita práce na úrovni 10 tis. EUR, resp. 14,1 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 203

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore voda, odpad a životné
prostredie podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.15 Stavebníctvo, geodézia a kartografia - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 46 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 23 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 204

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore stavebníctvo, geodézia a
kartografia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia zamestnáva približne 9,4 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 39 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Luxembursku (14,8 %), vo Švajčiarsku (11,9 %) a v Fínsku
(11,4 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Grécku a v Bulharsku, kde zamestnáva
menej ako 7 % zamestnancov.
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Graf č. 205

Podiel sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,30 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,65 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (30 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 3 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,65 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 3 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 206

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
stavebníctvo, geodézia a kartografia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 207

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
stavebníctvo, geodézia a kartografia podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia zarábajú za hodinu
v priemere 4,1 EUR, čo je o 76 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Nórsku a v Dánsku, kde zarábajú v priemere o 31,9 EUR, resp.
o 28,7 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Grécku prestavujú
len 70 % našich priemerných hodinových miezd.

769

Graf č. 208

Priemerné hodinové mzdy v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia podľa
krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 17,5 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. Na Islande vyprodukujú viac ako 3 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 38 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Grécko a Bulharsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 9 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne 17,5 EUR).
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Graf č. 209

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore stavebníctvo, geodézia a
kartografia podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia vyprodukuje
ročne v priemere 33 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 40 % krajín s najnižšou
produktivitou práce na pracujúceho. Island, Nórsko a Dánsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou
produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 81 tis. EUR pridanej
hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Grécku je produktivita práce na úrovni 11,8 tis. EUR, resp.
12,2 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 210

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore stavebníctvo, geodézia a
kartografia podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.16 Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 46 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 47 % a je teda vyšší ako v EÚ.
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Graf č. 211

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch zamestnáva približne 20,0 % zamestnancov
v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 42 % krajín s najvyšším podielom sektora
na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Grécku (29,2 %), na Malte (28,4 %) a na Cypre
(27,3 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Lichtenštajnsku a v Fínsku, kde
zamestnáva menej ako 10 % zamestnancov.
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Graf č. 212

Podiel sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch na zamestnanosti
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,61 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,29 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (61 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 30 % krajín s najvyššími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,29 EUR zisku, čo je pod priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 34 % krajín s najnižšími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 213

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore obchod,
marketing, gastronómia a cestovný ruch podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 214

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
zarábajú za hodinu v priemere 6,2 EUR, čo je o 86 % menej ako je priemer európskych krajín.
Najvyššie hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci v Belgicku a v Nórsku, kde zarábajú
v priemere o 85,5 EUR, resp. o 27,2 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné
hodinové mzdy v Grécku prestavujú len 59 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 215

Priemerné hodinové mzdy v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný
ruch podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 13,2 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Belgicku vyprodukujú viac ako 15 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 13 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Rumunsko a Grécko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 12 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Poľsku (približne 17 EUR), Slovenská republika je
na 3. mieste.
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Graf č. 216

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch
vyprodukuje ročne v priemere 22,6 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 12 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na pracujúceho. Luxembursko, Belgicko a Nórsko sa vyznačujú
najvyššou úrovňou produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako
67 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Maďarsku je produktivita práce na úrovni
14,2 tis. EUR, resp. 19 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 217

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore obchod, marketing,
gastronómia a cestovný ruch podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.17 Doprava, logistika, poštové služby - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 78 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 36 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 218

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore doprava, logistika, poštové
služby podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor doprava, logistika, poštové služby zamestnáva približne 6,1 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 28 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Lotyšsku (7,7 %), v Estónsku (7,4 %) a v Litve (7,3 %). Na
druhej strane, menej významné postavenie má v Lichtenštajnsku a v Portugalsku, kde zamestnáva
menej ako 3 % zamestnancov.
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Graf č. 219

Podiel sektora doprava, logistika, poštové služby na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,47 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,29 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (47 %), ktorú
vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 19 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,29 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 22 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 220

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore doprava,
logistika, poštové služby podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 221

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
doprava, logistika, poštové služby podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore doprava, logistika, poštové služby zarábajú za hodinu
v priemere 7,7 EUR, čo je o 74 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Dánsku a na Islande, kde zarábajú v priemere o 27,1 EUR, resp.
o 26,8 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Poľsku prestavujú
len 62 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 222

Priemerné hodinové mzdy v sektore doprava, logistika, poštové služby podľa krajín
(v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 21,3 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Dánsku vyprodukujú viac ako 2 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 25 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Chorvátsko a Rumunsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 13 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne
21,3 EUR).
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Graf č. 223

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore doprava, logistika, poštové
služby podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore doprava, logistika, poštové služby vyprodukuje
ročne v priemere 36,4 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 25 % krajín s najnižšou
produktivitou práce na pracujúceho. Island, Belgicko a Dánsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou
produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 88 tis. EUR pridanej
hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Chorvátsku je produktivita práce na úrovni 13,8 tis. EUR, resp.
19,3 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 224

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore doprava, logistika, poštové
služby podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.18 Informačné technológie a telekomunikácie - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 43 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 35 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 225

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore informačné technológie a
telekomunikácie podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 226

Podiel sektora informačné technológie a telekomunikácie na zamestnanosti podľa
krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,45 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,33 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (45 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 25 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,33 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 19 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 227

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
informačné technológie a telekomunikácie podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 228

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
informačné technológie a telekomunikácie podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore informačné technológie a telekomunikácie zarábajú
za hodinu v priemere 12,2 EUR, čo je o 51 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie
hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci v Luxembursku a v Nórsku, kde zarábajú
v priemere o 36,5 EUR, resp. o 35,4 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné
hodinové mzdy v Poľsku prestavujú len 72 % našich priemerných hodinových miezd.

790

Graf č. 229

Priemerné hodinové mzdy v sektore informačné technológie a telekomunikácie
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 35,1 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Luxembursku vyprodukujú viac ako 6 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi
22 % krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny
ako Chorvátsko a Poľsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 23 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 38,5 EUR), Slovenská
republika je na 2. mieste.
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Graf č. 230

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore informačné technológie a
telekomunikácie podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore informačné technológie a telekomunikácie
vyprodukuje ročne v priemere 61 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 25 % krajín s najnižšou
produktivitou práce na pracujúceho. Írsko, Luxembursko a Nórsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou
produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 167 tis. EUR
pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Chorvátsku je produktivita práce na úrovni 40 tis. EUR,
resp. 41,7 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 231

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore informačné technológie a
telekomunikácie podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.19 Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 14 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 10 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 232

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo zamestnáva približne 3,4 % zamestnancov
v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 33 % krajín s najnižším podielom sektora
na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Luxembursku (14,6 %), v Lichtenštajnsku
(10,2 %) a na Malte (8,8 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Rumunsku a v
Severnom Macedónsku, kde zamestnáva menej ako 2 % zamestnancov.
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Graf č. 233

Podiel sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo na zamestnanosti
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,14 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,53 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (14 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 18 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,53 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 38 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 234

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 235

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo zarábajú
za hodinu v priemere 9,1 EUR, čo je o 89 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie
hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci v Belgicku a na Malte, kde zarábajú v priemere
o 184,1 EUR, resp. o 159,4 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v
Poľsku prestavujú len 89 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 236

Priemerné hodinové mzdy v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 87,2 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Belgicku vyprodukujú viac ako 17 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 17 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Poľsko a Maďarsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 61 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne 87,2 EUR).
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Graf č. 237

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore bankovníctvo, finančné
služby, poisťovníctvo podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
vyprodukuje ročne v priemere 146,8 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 24 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na pracujúceho. Nórsko, Írsko a Belgicko sa vyznačujú najvyššou
úrovňou produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako
453 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak, v Poľsku a v Bulharsku je produktivita práce na úrovni
76,8 tis. EUR, resp. 90,4 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 238

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore bankovníctvo, finančné služby,
poisťovníctvo podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.20 Kultúra a kreatívny priemysel - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 62 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 23 % a je teda nižší ako v EÚ.
800

Graf č. 239

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore kultúra a kreatívny priemysel
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor kultúra a kreatívny priemysel zamestnáva približne 1,1 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 22 % krajín s najnižším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má na Malte (3,4 %), v Estónsku (2,0 %) a v Spojenom
kráľovstve (1,9 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Portugalsku a v Rumunsku,
kde zamestnáva menej ako 1 % zamestnancov.
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Graf č. 240

Podiel sektora kultúra a kreatívny priemysel na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,31 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,54 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (31 %), ktorú
vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 6 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
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Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,54 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 10 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 241

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore kultúra a
kreatívny priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

803

Graf č. 242

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
kultúra a kreatívny priemysel podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore kultúra a kreatívny priemysel zarábajú za hodinu
v priemere 4,5 EUR, čo je o 84 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Dánsku a v Nórsku, kde zarábajú v priemere o 26,5 EUR, resp.
o 24,5 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Maďarsku
prestavujú len 94 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 243

Priemerné hodinové mzdy v sektore kultúra a kreatívny priemysel podľa krajín (v
EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 19,4 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Írsku vyprodukujú viac ako 21 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 29 % krajín
s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako Grécko
a Maďarsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 11 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 25,9 EUR), Slovenská republika
je na 2. mieste.
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Graf č. 244

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore kultúra a kreatívny priemysel
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore kultúra a kreatívny priemysel vyprodukuje ročne
v priemere 32,4 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 24 % krajín s najnižšou produktivitou
práce na pracujúceho. Írsko, Švédsko a Luxembursko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity
práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 90 tis. EUR pridanej hodnoty.
Naopak, v Bulharsku a v Maďarsku je produktivita práce na úrovni 12,9 tis. EUR, resp. 18,1 tis. EUR
na pracujúceho.
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Graf č. 245

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore kultúra a kreatívny priemysel
podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.21 Vzdelávanie, výchova a šport - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 58 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 58 % a je teda na úrovni priemeru EÚ.
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Graf č. 246

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore vzdelávanie, výchova a šport
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 247

Podiel sektora vzdelávanie, výchova a šport na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,78 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,10 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú viac z pridanej hodnoty (78 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 42 % krajín s najvyššími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,10 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 26 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 248

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
vzdelávanie, výchova a šport podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 249

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
vzdelávanie, výchova a šport podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore vzdelávanie, výchova a šport zarábajú za hodinu
v priemere 7,8 EUR, čo je o 70 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Luxembursku a v Belgicku, kde zarábajú v priemere o 45,3 EUR,
resp. o 32,8 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Poľsku
prestavujú len 89 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 250

Priemerné hodinové mzdy v sektore vzdelávanie, výchova a šport podľa krajín (v
EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 13,5 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Luxembursku vyprodukujú viac ako 5 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi
13 % krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny
ako Poľsko a Bulharsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 12 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Česku (približne 16,3 EUR), Slovenská
republika je na 3. mieste.
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Graf č. 251

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore vzdelávanie, výchova a šport
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore vzdelávanie, výchova a šport vyprodukuje ročne
v priemere 19,9 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 8 % krajín s najnižšou produktivitou
práce na pracujúceho. Luxembursko, Nórsko a Dánsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity
práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 74 tis. EUR pridanej hodnoty.
Naopak, v Bulharsku a v Poľsku je produktivita práce na úrovni 13,1 tis. EUR, resp. 19 tis. EUR
na pracujúceho.
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Graf č. 252

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore vzdelávanie, výchova a šport
podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.22 Verejné služby a správa - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 55 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 53 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 253

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore verejné služby a správa podľa
krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor verejné služby a správa zamestnáva približne 6,9 % zamestnancov v Slovenskej republike.
Slovenská republika tak patrí medzi 33 % krajín s najvyšším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má na Malte (9,8 %), v Belgicku (9,1 %) a v Grécku (8,7 %). Na
druhej strane, menej významné postavenie má v Spojenom kráľovstve a v Lichtenštajnsku, kde
zamestnáva menej ako 5 % zamestnancov.
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Graf č. 254

Podiel sektora verejné služby a správa na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,74 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia). V Slovenskej republike tak
zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (74 %), ktorú vytvoria, ako je priemer EÚ.
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Slovenská republika patrí medzi 45 % krajín s najnižšími nákladmi práce pripadajúcimi na jednotku
produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Graf č. 255

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore verejné
služby a správa podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 256

Priemerné hodinové mzdy v sektore verejné služby a správa podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 22,8 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Luxembursku vyprodukujú viac ako 3 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi
29 % krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny
ako Bulharsko a Chorvátsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 12 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne
22,8 EUR).
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Graf č. 257

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore verejné služby a správa podľa
krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore verejné služby a správa vyprodukuje ročne
v priemere 36,6 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 20 % krajín s najnižšou produktivitou
práce na pracujúceho. Luxembursko, Holandsko a Nórsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou
produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 100 tis. EUR
pridanej hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Chorvátsku je produktivita práce na úrovni 16,2 tis. EUR,
resp. 19,5 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 258

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore verejné služby a správa podľa
krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.23 Administratíva, ekonomika, manažment - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 105 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 36 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 259

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore administratíva, ekonomika,
manažment podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor administratíva, ekonomika, manažment zamestnáva približne 5,3 % zamestnancov
v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 39 % krajín s najnižším podielom sektora
na celkovej zamestnanosti. Významné postavenie má v Belgicku (14,5 %), v Holandsku (14,5 %) a v
Lichtenštajnsku (13,1 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Rumunsku a na Malte,
kde zamestnáva menej ako 2 % zamestnancov.
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Graf č. 260

Podiel sektora administratíva, ekonomika, manažment na zamestnanosti podľa
krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,46 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,49 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (46 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 9 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,49 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 6 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 261

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
administratíva, ekonomika, manažment podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 262

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
administratíva, ekonomika, manažment podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore administratíva, ekonomika, manažment zarábajú
za hodinu v priemere 6,8 EUR, čo je o 85 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie
hodinové mzdy v tomto sektore majú zamestnanci v Luxembursku a v Dánsku, kde zarábajú
v priemere o 45,3 EUR, resp. o 33,9 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné
hodinové mzdy v Grécku prestavujú len 66 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 263

Priemerné hodinové mzdy v sektore administratíva, ekonomika, manažment podľa
krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 18,9 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Luxembursku vyprodukujú viac ako 4 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi
33 % krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny
ako Grécko a Maďarsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 13 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Poľsku (približne 24,3 EUR), Slovenská
republika je na 2. mieste.
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Graf č. 264

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore administratíva, ekonomika,
manažment podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore administratíva, ekonomika, manažment vyprodukuje
ročne v priemere 32,1 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 28 % krajín s najnižšou
produktivitou práce na pracujúceho. Luxembursko, Írsko a Island sa vyznačujú najvyššou úrovňou
produktivity práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 87 tis. EUR pridanej
hodnoty. Naopak, v Bulharsku a v Grécku je produktivita práce na úrovni 16,2 tis. EUR, resp.
19,8 tis. EUR na pracujúceho.
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Graf č. 265

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore administratíva, ekonomika,
manažment podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.24 Zdravotníctvo, sociálne služby - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 61 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 56 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 266

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby zamestnáva približne 5,6 % zamestnancov v Slovenskej
republike. Slovenská republika tak patrí medzi 15 % krajín s najnižším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Nórsku (20,4 %), v Dánsku (17,5 %) a vo Švajčiarsku
(17,4 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má na Cypre a v Rumunsku, kde zamestnáva
menej ako 5 % zamestnancov.
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Graf č. 267

Podiel sektora zdravotníctvo, sociálne služby na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,74 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,16 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (74 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 22 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,16 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 27 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 268

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
zdravotníctvo, sociálne služby podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 269

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
zdravotníctvo, sociálne služby podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore zdravotníctvo, sociálne služby zarábajú za hodinu
v priemere 8,7 EUR, čo je o 51 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Luxembursku a v Nórsku, kde zarábajú v priemere o 29,2 EUR,
resp. o 24,3 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Bulharsku
prestavujú len 55 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 270

Priemerné hodinové mzdy v sektore zdravotníctvo, sociálne služby podľa krajín (v
EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 15,6 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Luxembursku vyprodukujú viac ako 3 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi
35 % krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny
ako Bulharsko a Maďarsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 11 EUR pridanej
hodnoty. V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne
15,6 EUR).
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Graf č. 271

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore zdravotníctvo, sociálne služby vyprodukuje ročne
v priemere 25,3 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 21 % krajín s najnižšou produktivitou
práce na pracujúceho. Luxembursko, Nórsko a Írsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity
práce, kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 58 tis. EUR pridanej hodnoty.
Naopak, v Bulharsku a v Maďarsku je produktivita práce na úrovni 11,5 tis. EUR, resp. 17 tis. EUR
na pracujúceho.
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Graf č. 272

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore zdravotníctvo, sociálne služby
podľa krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

5.3.25 Remeslá a osobné služby - medzinárodné porovnanie
Produktivita práce a mzdy sú spolu vo veľmi silnom priamom obojstrannom vzťahu. Krajiny s vyššou
produktivitou práce majú aj vyššiu mzdu a naopak, v krajinách s nižšou produktivitou práce je aj mzda
nižšia. V priemere je úroveň miezd v sektore v krajinách EÚ na úrovni 49 % produktivity práce.
V Slovenskej republike je tento podiel 24 % a je teda nižší ako v EÚ.
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Graf č. 273

Vzťah hodinovej mzdy a produktivity práce v sektore remeslá a osobné služby
podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Sektor remeslá a osobné služby zamestnáva približne 2,1 % zamestnancov v Slovenskej republike.
Slovenská republika tak patrí medzi 24 % krajín s najnižším podielom sektora na celkovej
zamestnanosti. Významné postavenie má v Taliansku (9,5 %), na Cypre (7,3 %) a vo Španielsku
(6,8 %). Na druhej strane, menej významné postavenie má v Severnom Macedónsku a vo Švajčiarsku,
kde zamestnáva menej ako 2 % zamestnancov.
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Graf č. 274

Podiel sektora remeslá a osobné služby na zamestnanosti podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

Z každého vytvoreného eura pridanej hodnoty v sektore pripadá 0,31 EUR na odmeny zamestnancov
(t. j. na finančné a naturálne príjmy vrátane sociálneho zabezpečenia) a 0,66 EUR na zisk spoločností.
V Slovenskej republike tak zamestnanci v sektore získavajú menej z pridanej hodnoty (31 %), ktorú
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vytvoria, ako je priemer EÚ. Slovenská republika patrí medzi 3 % krajín s najnižšími nákladmi práce
pripadajúcimi na jednotku produkcie (resp. vytvorenej hodnoty).
Na jedno euro pridanej hodnoty pripadá 0,66 EUR zisku, čo je nad priemerom krajín EÚ v tomto
sektore. Slovenská republika patrí medzi 3 % krajín s najvyššími ziskami pripadajúcimi na jednotku
produkcie.
Graf č. 275

Odmeny zamestnancov pripadajúce na 1 euro pridanej hodnoty v sektore remeslá a
osobné služby podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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Graf č. 276

Čistý prevádzkový prebytok (zisk) pripadajúci na 1 euro pridanej hodnoty v sektore
remeslá a osobné služby podľa krajín

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike zamestnanci v sektore remeslá a osobné služby zarábajú za hodinu v priemere
2,6 EUR, čo je o 89 % menej ako je priemer európskych krajín. Najvyššie hodinové mzdy
v tomto sektore majú zamestnanci v Belgicku a na Islande, kde zarábajú v priemere o 31,6 EUR, resp.
o 16,3 EUR viac ako v Slovenskej republike. Naopak, priemerné hodinové mzdy v Maďarsku
prestavujú len 84 % našich priemerných hodinových miezd.
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Graf č. 277

Priemerné hodinové mzdy v sektore remeslá a osobné služby podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike vyprodukujú zamestnanci sektora v priemere 11,2 EUR pridanej hodnoty
za hodinu. V Belgicku vyprodukujú viac ako 6 - násobok. Slovenská republika tak patrí medzi 39 %
krajín s najnižšou produktivitou práce na odpracovanú hodinu. Na konci rebríčka sa ocitli krajiny ako
Cyprus a Maďarsko, kde sa za hodinu vyprodukuje v priemere menej ako 8 EUR pridanej hodnoty.
V porovnaní s krajinami V4, sa najviac vyprodukuje v Slovenskej republike (približne 11,2 EUR).
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Graf č. 278

Produktivita práce na odpracovanú hodinu v sektore remeslá a osobné služby
podľa krajín (v EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava

V Slovenskej republike jeden pracujúci v sektore remeslá a osobné služby vyprodukuje ročne
v priemere 20 tis. EUR. Slovenská republika tak patrí medzi 48 % krajín s najvyššou produktivitou
práce na pracujúceho. Island, Nórsko a Švédsko sa vyznačujú najvyššou úrovňou produktivity práce,
kde v tomto sektore na jedného pracujúceho pripadá viac ako 42 tis. EUR pridanej hodnoty. Naopak,
v Bulharsku a v Maďarsku je produktivita práce na úrovni 6,8 tis. EUR, resp. 11,9 tis. EUR
na pracujúceho.
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Graf č. 279

Produktivita práce na pracujúceho za rok v sektore remeslá a osobné služby podľa
krajín (v tis. EUR)

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie TREXIMA Bratislava
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PRIPOMIENKOVÉ KONANIE
Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke

Správa
V Úvode (str. 61) v druhom odseku odporúčam v slovnom Akceptované, zapracované.
spojení „expertným tímom expertov“ odstrániť duplicitu a v
poslednom odseku v poslednej vete uvádzať gramaticky
správne slovo „odborne“.
Akceptované, zapracované.
V časti 1.1.1.1 Dokumenty, správy a prehľady OECD v
kapitole Budúcnosť vzdelávania (str. 78) odporúčam slovné
spojenie „škola ako vzdelávací hub" nahradiť slovným
spojením „škola ako vzdelávacie centrum".
Akceptované, zapracované.

Ing. Iveta
Šimonovičová (MDaV SR)

16.6.2021

V časti 1.3 Činnosť Riadiaceho výboru SRI (str. 157) v prvom
odseku odporúčam slovné spojenie „riadne fyzické
Neakceptované, nezapracované. Názov Sektorovej
rokovanie“ nahradiť slovným spojením „prezenčné
rady je Sektorová rada pre
rokovanie“.
dopravu, logistiku, poštové služby.
Akceptované, zapracované.
V časti 3.4.2 Vyhodnotenie počtu autorov... (str. 434) je
potrebné v bode 3 správne uvádzať názov Sektorovej rady
pre dopravu, pošty, telekomunikácie.
V časti 5.2.2 EVTA (str. 673) v piatom odseku v druhej vete je
potrebné slová „...novela zákona o OVaP, ktorá je v
Akceptované, zapracované v textovej časti
súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní..."
nahradiť slovami „..novela zákona o OVaP, ktorá je v
súčasnosti v legislatívnom procese...". MPK k novele zákona
je už ukončené.
V celom materiáli odporúčam slovo „dopady“ nahradiť
vhodnejším výrazom, napr. vplyvy, účinky, dosahy...
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Pripomienkujúci
subjekt/osoba

Dátum doručenia
pripomienky

Obsah pripomienky
Príloha č. 27 – Sektorová rada pre informačné technológie
a telekomunikácie

Stanovisko Realizačného tímu SRI k pripomienke
Akceptované, zapracované

V Zozname skratiek a značiek (v dokumente aj v prílohe č. 3)
odporúčam uvádzať iba tie skratky, ktoré sa používajú
v texte.
Ing. Iveta Šimonovičová
(MDaV SR)

16.6.2021

Akceptované, zapracované
V časti 3.3.1 Akcelerovanie inovačnej dynamiky (str. 27)
v poslednom odseku venovanom Srbskému inovačnému
fondu odporúčam v texte používať termín „inovačný fond“
namiesto termínu „fond“, aby bolo zrejmé, že sa informácie
Akceptované, zapracované
týkajú jedného konkrétneho fondu.
V Prílohe č. 3 v časti 1.2.2.1 Sociálne faktory (str. 18)
v tabuľke v stĺpci „Kvantifikácia“ odporúčam v druhej vete
(Podiel mladých ľudí...) doplniť za slová „dosiahli VŠ
vzdelanie“ slová „aj mimo Slovenska“ .

Termín zaslania Priebežnej správy č. 10 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 15.03.2021
Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 10 jej prílohám: 16.03.2021
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