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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 
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ČESMAD   Združenie cestných dopravcov 

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 
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FIIT STU  Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity 

GDPR    Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 

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 Slovenskej republiky 
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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 

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 
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OŽP    Ochrana životného prostredia 

p. b.   Percentuálny bod 

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 

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) 
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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 

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 Veda, technológia, inžinierstvo a matematika (Science, Technology, 

Engineering, and Math) 

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 
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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 

t. j.    To jest 

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 

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 
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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 

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 

%  Percento 
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ÚVOD 

Priebežná správa č. 11 dokumentuje výstupy a činnosť Realizačného tímu SRI a expertných tímov v 

dvanástej etape Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v 

Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). Zachytáva realizačné obdobie od 18. júna 2021 do 17. septembra 

2021. V sledovanom období patrila medzi kľúčové aktivity odborných tímov projektu aktualizácia 24 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“). Pozornosť sa venovala tvorbe 

aplikačnej časti stratégií – návrhom opatrení, ktoré sektorové rady považovali za kľúčové na 

zabezpečenie pracovných síl v sektore v horizonte 2030. Pracovné tímy revidovali aj analytickú časť na 

základe pripomienok externých hodnotiteľov. Aplikačné časti SSRĽZ sú ako pracovný materiál súčasťou 

príloh č. 9 – 32 tejto správy.   

V sledovanom období sa opäť kládol veľký dôraz na tvorbu a revíziu národných štandardov zamestnaní 

(ďalej len „NŠZ“) a vývoj nových funkcionalít IS NSP/SRI. Pokračovala aj realizácia hodnotenia kvality 

poskytovateľov vzdelávania. Realizačný tím SRI skoncipoval dotazník pre expertov na určovanie váh 

ukazovateľov vstupujúcich do rankingu vzdelávacích inštitúcií. Jednalo sa o dva samostatné 

dotazníkové zbery na určenie váh ukazovateľov hodnotenia stredoškolských a vysokoškolských 

inštitúcií. V rámci priebežnej správy sa predkladá metodológia spracovania vyhodnotenia údajov z 

dotazníkového zberu a metodika výpočtu hodnotenia vzdelávacích inštitúcií. 

Aktivita č. 1 dokumentuje 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 posudzovala NŠZ v 

piatich etapách pričom celkovo išlo 274 NŠZ a 2 balíčky živnostenského minima. Dňa 17. júna 2021 sa 

uskutočnilo riadne fyzické rokovanie členov RV SRI. Realizačný tím SRI priebežne mapoval tiež právne 

akty ovplyvňujúce prenos požiadaviek do systému celoživotného vzdelávania. Vláda SR v sledovanom 

období vyhodnotila plnenie Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, 

cieľov Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v SR, schválila Akčný plán realizácie Národnej stratégie 

kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 a návrh Migračnej politiky SR s výhľadom do roku 

2025. Realizačný tím SRI realizoval aj rešerš viacerých medzinárodných dokumentov zaoberajúcich sa 

problematikou národných stratégií rozvoja ľudských zdrojov (tzv. Práca 4.0) v súvislosti s inovačným 

potenciálom v rámci Priemyslu 4.0 a výskumnú štúdiu identifikujúcu 56 základných zručností, ktoré 
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pomôžu občanom v budúcnosti prosperovať na trhu práce. Rada Európskej únie schválila slovenský 

Plán obnovy a odolnosti.  

Kapitola tiež mapuje udalosti a podujatia zamerané na vzdelávanie a inovácie na národnej a regionálnej 

úrovni, napríklad pojednáva o Digitálnom zhromaždení o digitálnej transformácii EÚ „Leading the 

Digital Decade“, podujatí Európskej komisie pod názvom Európske výskumné a inovačné dni 2021 a 

Európskej zelenej dohode z roku 2019. Vyššie uvedené informácie budú zohrávať kľúčovú úlohu v rámci 

monitorovania inovácií a ich prenosu do NŠZ, ale i do opatrení v oblasti obsahovej flexibility programov 

prípravy na trh práce. V sledovanom období Rada Európskej únie schválila slovenský Plán obnovy a 

odolnosti. Analytická časť Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ, prezentuje zmenu v štruktúre výdavkov na výskum a vývoj podľa jednotlivých kategórií 

NABS v SR od roku 2006 do roku 2019. 

Aktivita č. 2 je analytická, charakterizuje vývoj miery špecifickej nezamestnanosti v 24 sektoroch 

NSP/SRI ovplyvnených pandémiou COVID-19 v členení na mužov a ženy a súčasne podľa 

samosprávnych krajov SR v období od januára 2019 do decembra 2020. Na tento účel bol inovatívne 

vyvinutý a aplikovaný ukazovateľ „miera špecifickej nezamestnanosti“, ktorý vyjadruje podiel 

sektorovo špecifických UoZ vzhľadom na súčet sektorovo špecifických UoZ a sektorovo špecifických 

zamestnancov. Výsledky výpočtov a rozborov sú obsiahnuté v podkapitolách podľa sektorov NSP/SRI 

a prezentované prostredníctvom grafov, kartogramov a textových komentárov, ktoré odkrývajú 

rodové aspekty a regionálne dimenzie vývoja miery špecifickej nezamestnanosti v nadväznosti 

na prijaté pandemické opatrenia a súčasne poskytujú podrobný prehľad o počte sektorovo 

špecifických UoZ za jednotlivé mesiace počas rokov 2019 a 2020. 

Aktivita č. 3 dokumentuje a sumarizuje činnosti súvisiace s tvorbou a revíziou NŠZ. Zmeny sa týkali 

určenia autorstva, zrušenia, premenovania a doplnenia nových NŠZ zaradených do štruktúry 

garantovaných NŠZ. Schvaľoval sa aj súbor odborných vedomostí a odborných zručností pre podnikanie 

– živnostenské minimum a súbor odborných vedomostí a odborných zručností v oblasti práce s 

ľudským telom (v rámci živnostenského minima). Register zamestnaní IS NSP/SRI bol v sledovanom 

období doplnený o desiatky inovovaných kariet zamestnaní, ktoré obsahujú aktuálne požiadavky trhu 

práce, a to prierezovo zo všetkých sektorov národného hospodárstva SR. 

Opätovne sa aktualizoval aj Metodický manuál na tvorbu a revíziu NŠZ a zrealizovali sa každomesačné 

školenia pre autorov NŠZ k tvorbe, revidovaniu a pripomienkovaniu NŠZ. Do databáz pribudlo 533 
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návrhov odborných vedomostí a 710 návrhov odborných zručností. Bolo zaevidovaných 41 návrhov v 

oblasti certifikátov. Pribudlo aj 25 návrhov nových právnych predpisov v súvislosti s regulovanými 

kvalifikačnými požiadavkami. Oproti minulému obdobiu sa výrazne zvýšili počty inovácií použitých v 

NŠZ. Za Sektorovú radu pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa zrealizovala analýza 23 povolaní, 

v nadväznosti na ponuku akreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania a informácií o dotknutých 

stredoškolských a vysokoškolských odboroch vzdelávania. 

Aktivita č. 4 popisuje odborné práce, ktoré Realizačný tím SRI zabezpečoval v oblasti aktualizácie 

a správy štatistických klasifikácií, číselníkov, prevodníkov a budovania funkcionalít Informačného 

systému NSP/SRI. 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. Priebežná správa detailne 

popisuje aktualizáciu údajov vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI za sledované obdobie, implementáciu 

riešení častí IS NSP/SRI, analýzu, návrhy a úpravy riešení modulov Inovácie, Tvorba a revízia NŠZ, 

Aktualizácia sektorových stratégií a časti správa číselníkov. Tieto návrhy si vyžiadali aj tvorbu a úpravy 

dátového modelu.   

V sledovanom období bolo dôležitou súčasťou práce Realizačného tímu SRI  zaraďovanie jednotlivých 

NŠZ do klasifikačných systémov a sústav najmä v sociálno-ekonomickej oblasti. Témou, ktorá pri 

zaradovaní NŠZ rezonovala najviac, bola súvzťažnosť na klasifikáciu ESCO. Aj napriek tomu, že NŠZ a aj 

klasifikácia ESCO majú väzbu na Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu zamestnaní ISCO-08, ukazujú 

sa viaceré disparity, ktoré je potrebné riešiť individuálne. V rámci aktuálnej realizačnej fázy sa 

realizovala metodická pomoc tajomníkom a autorom pri určovaní klasifikačného kontextu NŠZ (okrem 

klasifikácie ESCO) a posudzovanie väzieb medzi klasifikáciou ESCO a NŠZ.   

Kľúčovou témou Aktivity č. 5  je problematika vedy, výskumu a inovácií v SR a svetovom meradle, jej 

význam, výdavky a príležitosti v rámci medzinárodnej spolupráce. Analytická časť aktivity prezentuje 

medzinárodné porovnanie 23 krajín, v rámci ktorých sú prezentované základné charakteristiky 

sektorov a skúma sa ich postavenie v národnom hospodárstve vo vybraných európskych krajinách 

pomocou ukazovateľov, ako napr. pridaná hodnota, objem produkcie, objem celkových investícií 

a investícií do vybraných oblastí. Vybrané ukazovatele charakterizujú ekonomický význam sektorov 

a umožňujú ich komparatívnu analýzu v medzinárodnom meradle. Realizačný tím SRI aj naďalej rozvíja 

a vytvára medzinárodné partnerstvá, čo v predmetnej správe dokumentuje. Priebežne sa realizujú 

odborné práce v súvislosti s mapovaním povolaní/zamestnaní, odborných vedomostí a zručností v 
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národnom prostredí (Register zamestnaní a Register kompetencií) a v prostredí využívanom v rámci 

Európskej siete služieb zamestnanosti (ďalej len „EURES“), konkrétne v rámci Európskej klasifikácie 

zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ďalej len „ESCO“) ako hlavným komunikačným 

prostriedkom na trhu práce v EÚ. Podnetnými výstupmi medzinárodných aktivít bola konferencia s 

názvom „Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory?“, 

ktorá sa konala dňa 19. augusta 2021 v Bratislave za účasti zástupcov Realizačného tímu SRI, ako aj 

medzinárodných partnerov z Holandska, Maďarska a Nórska, ako i výskumná štúdia s názvom 

„Podpora zamestnateľnosti rodičov v Európe“ a e-learningová platforma s poradensko-vzdelávacími 

materiálmi pre rodičov a metodickými zdrojmi pre učiteľov. 

V nasledujúcej, trinástej projektovej etape plánuje Realizačný tím SRI zrealizovať ôsme rokovania 

sektorových rád, sfinalizovať a zverejniť SSRĽZ a hodnotenie kvality poskytovateľov vzdelávania v 

sektorovej štruktúre. Zástupcovia sociálnych partnerov, expertných tímov, sektorových rád a ich 

pracovných skupín výraznejšie tlmočili význam intenzívnejšie podporiť implementáciu opatrení 

zadefinovaných v SSRĽZ pod vedením garantov a predsedov sektorových rád. V nasledujúcom období 

sa bude klásť väčší dôraz aj na podporu sektorových partnerstiev a na tlmočenie opatrení 

zodpovedným subjektom. Nezastupitelnú rolu v nasledujúcom období v rámci činnosti SRI budú 

zohrávať zástupcovia sociálnych partnerov, Riadiaci výbor SRI a Aliancia, ktorí sú klúčoví pri naplnaní 

cielov národného projektu SRI.   
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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, vplyv inovačných prvkov  

 Európsky a medzinárodný rozmer  

1.1.1.1 Udalosti a dokumenty EK, ďalších vrcholných inštitúcií EÚ a nadnárodných inštitúcií 

zaväzujúce Slovenskú republiku na aktivity v kľúčových oblastiach hospodárstva  

Digitálne zhromaždenie – Digitálna dekáda – Digitálna Európa 

V dňoch 1. 6. 2021 – 2. 6. 2021 usporiadala Európska komisia v spolupráci s portugalským 

predsedníctvom EÚ Digitálne zhromaždenie o digitálnej transformácii EÚ „Leading the Digital 

Decade“1. Podujatie na vysokej úrovni bolo zamerané na ciele digitálneho desaťročia, ktoré EÚ 

stanovila do roku 2030 a na nový program financovania „Digitálna Európa“ na zavádzanie európskych 

digitálnych projektov s rozpočtom 7,5 miliardy EUR. Na podujatí sa zúčastnili ministri z viacerých 

členských štátov, zástupcovia Európskeho parlamentu a Komisie, ako aj zástupcovia súkromného 

sektora a občianskej spoločnosti. Diskutovali o podpore vedúceho postavenia Európy vo všetkých 

oblastiach a o cieľoch do roku 2030 načrtnutých v oznámení Komisie o digitálnom desaťročí vrátane 

digitálnych zručností, digitálnej transformácie podnikov, vysokorýchlostnej, bezpečnej a udržateľnej 

 
1 Leading the Digital Decade (leading-the-digital-decade.eu) 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://leading-the-digital-decade.eu/
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digitálnej infraštruktúre, ako aj o digitalizácii verejných služieb. Diskusie boli zamerané aj na to, ako 

najlepšie presadzovať a chrániť európske hodnoty a práva v digitálnom svete. 

Prvý deň zhromaždenia sa zameral na vymedzenie cesty Európy k úspešnej digitálnej transformácii do 

roku 2030, tzv. digitálnej dekáde (2021 – 2030), a to na základe vízií, ktoré Komisia stanovila v marci v 

tzv. Digitálnom kompase. Na dosiahnutie týchto cieľov sa okrem iných programov uskutočnia veľké 

investície prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

Ciele digitálneho kompasu:2 

▪ Zvýšiť digitálne zručnosti (základné aj pokročilé). Do roku 2030 bude potrebných 20 mil. IT 

špecialistov. 

▪ Zvýšiť dostupnosť spoľahlivej a bezpečnej digitálnej infraštruktúry. Do roku 2030 každá 

domácnosť má mať internetové pripojenie 1 Gbps optickým káblom alebo 5G bezdrôtovo, 

organizácie ešte rýchlejšie. 

▪ Digitálna transformácia podnikov. Do roku 2030 by mali 3 zo 4 podnikov používať umelú 

inteligenciu, internet vecí, veľké dáta, cloud. 

▪ Digitalizácia verejných služieb. Do roku 2030 každá verejná služba má byť funkčná elektronicky 

(vrátane zdravotníctva). 

Princípy digitálnej transformácie sú formulované v Lisabonskej deklarácii digitálnych práv3 (účelná 

digitálna demokracia), ktorá opisuje základné práva a slobody v digitálnej dobe: 

▪ Digitálna identita; 

▪ Súkromie, ochrana údajov a kybernetická bezpečnosť;  

▪ Prístup, používanie a neutralita internetu;  

▪ Použitie umelej inteligencie;  

▪ Sloboda prejavu a právo na informácie;  

▪ Sloboda zhromažďovania a združovania;  

▪ Ochrana detí, starostlivosť a sloboda prejavu;  

▪ Digitálne vzdelávanie;  

▪ Digitálne platformy;  

 
2 The Digital Compass | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
3 lisbondeclaration.eu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-compass
https://www.lisbondeclaration.eu/
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▪ Digitálne verejné služby;  

▪ Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva;  

▪ Digitálne dedičstvo;  

▪ Účinný prostriedok nápravy a prístup k spravodlivosti. 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila aktuálny stav príprav 

spoločného Vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách digitálneho desaťročia, ktoré zahŕňa 

záväzky, ako je zabezpečenie prístupu k vysokokvalitnému pripojeniu v celej Európe, presadzovanie 

digitálnych zručností pre všetkých občanov a budovanie spravodlivého online sveta bez diskriminácie. 

Cieľom verejnej konzultácie4, ktorá prebiehala do 2. septembra 2021, je otvoriť rozsiahlu spoločenskú 

diskusiu a zhromaždiť názory občanov, mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, 

podnikov, správnych orgánov a všetkých zainteresovaných strán. Získané príspevky budú podkladom 

pre návrh medziinštitucionálneho vyhlásenia. 

Podujatie obsahovalo dňa 1. 6. 2021 aj slávnostné zahájenie – spustenie projektu EllaLink5 (nová 

digitálna dátová diaľnica – optický podmorský kábel spájajúci európsky a juhoamerický kontinent), 

ktorý umožnil prvé priame, vysokokapacitné dátové spojenie medzi Európou a Latinskou Amerikou, 

čím podporuje výmenu a spracovanie údajov v oblasti výskumu a vzdelávania. Doteraz bolo možné 

spojenie len cez USA. Nové spojenie zvyšuje prenosovú kapacitu, stabilitu, bezpečnosť pre rôzne 

použitia, najmä vzdelávanie, kultúru a vedu. 

Program Digitálna Európa bol stredobodom pozornosti druhého dňa zhromaždenia. S celkovým 

rozpočtom vo výške 7,5 miliardy EUR sa program zameriava na posilnenie digitálnej suverenity EÚ, 

pričom podporuje dva ciele – zelenú a digitálnu transformáciu. Urýchli obnovu hospodárstva a 

digitálnu transformáciu Európy v prospech občanov a podnikov. Bude financovať európske projekty v 

štyroch oblastiach: superpočítače, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a pokročilé digitálne 

zručnosti. Počas podujatia mali zástupcovia priemyslu a podnikateľskej sféry, vrátane zástupcov 

 
4 EURÓPSKA KOMISIA: Shaping Europe’s digital future: Public consultation on a set of European Digital 
Principles. 12.5.2021 [online]. Dostupné na internete:  Public consultation on a set of European Digital 
Principles | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) 
5 EURÓPSKA KOMISIA: Shaping Europe’s digital future: New digital data higway linking Europe and Latin 
America nenews transatlantic cooperation. 1.6.2021 [online]. Dostupné na internete: New digital data highway 
linking Europe and Latin America renews transatlantic cooperation | Shaping Europe’s digital future 
(europa.eu) 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-set-european-digital-principles
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/public-consultation-set-european-digital-principles
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-digital-data-highway-linking-europe-and-latin-america-renews-transatlantic-cooperation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-digital-data-highway-linking-europe-and-latin-america-renews-transatlantic-cooperation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-digital-data-highway-linking-europe-and-latin-america-renews-transatlantic-cooperation


   
 
 

71 
 
 

malých a stredných podnikov (MSP) a začínajúcich podnikov, ako aj vládnych orgánov, príležitosť 

dozvedieť sa viac o tom, čo im program Digitálna Európa ponúka, a získať praktické usmernenia. 

Piliermi programu Digitálna Európa sú: 

▪ Vysokovýkonné počítačové centrá (HPC);  

▪ Umelá inteligencia;  

▪ Kybernetická bezpečnosť;  

▪ Pokročilé digitálne zručnosti; 

▪ Interoperabilita – široké využitie digitálnej technológie v hospodárstve a spoločnosti. 

Infraštruktúra má tieto zložky: 

▪ Internetové pripojenie (optické a 5G/6G siete); 

▪ HPC datacentrá; 

▪ Kvantové datacentrá a kvantové pripojenie (EuroQCI); 

▪ Federácia cloud služieb; 

▪ Európske digitálne inovačné centrá (EDIH). 

Európskych digitálnych inovačných centier (EDIH) má byť 200 (väčšina z nich už je definovaná), pričom 

každé má mať svoju špecializáciu a lokálny/regionálny dosah. Centrum môže sprostredkovať alebo 

využívať služby aj iných centier, čím sa vytvorí európska sieť centier.6 

Európske výskumné a inovačné dni 2021 (23. a 24. jún 2021) 

Dvojdňové podujatie Európskej komisie pod názvom Európske výskumné a inovačné dni 2021 

prebiehajúce v dňoch 23.6. a 24.6.2021 potvrdilo, že existuje veľký a viacúrovňový potenciál na to, aby 

sa EÚ stala svetovým lídrom v oblasti inovácií. Podujatie prilákalo viac ako 21 000 registrovaných 

účastníkov zo 105 krajín.7 Pozostávalo zo 70 diskusií a workshopov, ktorých výsledkom bolo 230 

stretnutí s projektovými manažérmi. Súčasťou podujatia bola aj výstava výskumu a inovácií, ktorá 

 
6 Leading the Digital Decade - #DigitalEU2030 / Day 2 - Channel 1 - YouTube 
7 EURÓPSKA KOMISIA: European Research and Innovation Days. [online]. Dostupné na internete:  European 
Research and Innovation Days | Research and Innovation (europa.eu) 

https://www.youtube.com/watch?v=hFCMkGdhvlQ&t=20803s
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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obsahovala viac ako 100 takýchto projektov a ktorú navštívilo viac ako 8 000 účastníkov a ktorá zostáva 

k prístupná verejnosti aj naďalej. 

Dnes viac ako kedykoľvek predtým je potrebný výskum a inovácie, aby sa mohla zabezpečiť udržateľná 

budúcnosť. Spolupráca pomôže pri zotavení sa z koronavírusu a pripraví cestu k ekologickej a digitálnej 

budúcnosti. Prostredníctvom virtuálneho a interaktívneho prístupu predstavovali Európske dni 

výskumu a inovácií kľúčovú príležitosť spoločne diskutovať o krokoch vpred a riešiť význam investícií 

do výskumu a inovácií v celej Európe. 

Keďže výskum a inovácie pokrývajú a premosťujú mnoho vzdialených oblastí ľudského života, dôsledky 

tejto udalosti sú ďalekosiahle. Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya 

Gabrielová nabádala občanov EÚ zapojiť sa do diskusií a podeliť sa o svoje názory: "Občania musia byť 

naďalej stredobodom politického procesu, od vytvorenia až po realizáciu."8 Ďalej uviedla, že 

k Európskemu výskumnému priestoru a Európskemu vzdelávaciemu priestoru by bolo potrebné 

doplniť aj Európsky inovačný priestor na podporu prevratných inovácií. Zdôraznila tiež, že je potrebná  

spoločná implementácia v oblasti inovácií v rámci programu Horizont Európa (ktorého informačné dni 

v dňoch 28. 6. – 9. 7. 2021 nadviazali na toto podujatie). Komisárka Gabrielová tiež vyzvala na súčinnosť 

výskumu a inovácií a Plánu obnovy a odolnosti, aby inovačná oblasť prevzala skutočne strategickú 

úlohu pri vysporiadavaní sa s pandémiou COVID-19 a jej dôsledkami. Zdôraznila pritom kľúčovú úlohu 

regiónov a miestnych orgánov a vysvetlila, že spolupráca s nimi je jediným spôsobom, ako zabezpečiť 

udržateľnú obnovu a zrealizovať zelenú a digitálnu transformáciu Európy. 

Prvá plenárna diskusia zdôraznila význam zapojenia občanov a miest do piatich oblastí misií EÚ: 

▪ Rakovina; 

▪ Prispôsobenie sa zmene klímy; 

▪ Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá; 

▪ Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody; 

▪ Zdravá pôda a potraviny. 

 
8 Svilena Iotkovska: Research and Innovation Days 2021 calls for greater citizen involvement. 23.6.2021. in: The 
Mayor.eu [online]. Dostupné na internete: Research and Innovation Days 2021 calls for greater citizen 
involvement | TheMayor.EU 

https://www.themayor.eu/en/a/view/research-and-innovation-days-2021-calls-for-greater-citizen-involvement-8244
https://www.themayor.eu/en/a/view/research-and-innovation-days-2021-calls-for-greater-citizen-involvement-8244
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V súčasnosti existuje v rámci Európy veľká priepasť v oblasti výskumu a inovácií. Európska komisia rieši 

túto otázku a pracuje na preklenutí priepasti a dosiahnutie súdržnosti, aby žiadny región a krajina 

nezaostávali. Inovačná výkonnosť sa za posledných 7 rokov zvýšila o 12,5 %. Európska komisia chce 

toto percento zvýšiť prostredníctvom nasledujúcich krokov: 

▪ mobilizáciou väčšieho kapitálu a zdrojov prostredníctvom programu Horizont Európa, 

▪ budovaním silných synergií, 

▪ asistenciou pri uprednostňovaní investícií do výskumu a inovácií. 

Prostredníctvom podujatia Európska komisia predstavila 11 partnerstiev EÚ, ktoré budú prebiehať v 

rámci programu Horizont Európa sedem rokov. Zamerajú sa na výskum a inovácie s cieľom pomôcť 

Európe dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a životného prostredia – stať sa prvým klimaticky neutrálnym 

hospodárstvom a dosiahnuť európsky ekologický dohovor. Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, 

vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová hovorí, že: "Tieto partnerstvá sú o združovaní zdrojov 

výskumu a inovácií a zabezpečení toho, aby sa výsledky výskumu zmenili na užitočné inovácie pre 

občanov. Spolu s programom Horizont Európa sme odhodlaní dostať sa z klimatickej krízy, poskytnúť 

udržateľné riešenia hlavných environmentálnych výziev a urýchliť udržateľnú obnovu. Bude to 

prínosom pre všetkých Európanov."9 

Nové partnerstvá Komisie a súkromného sektora budú pracovať na prekonávaní výziev v rôznych 

oblastiach a odvetviach vrátane mobility, technológií a energetiky. Jedenásť európskych partnerstiev 

uvedených na webovej stránke Európskej komisie je nasledovných: 

1. Európske partnerstvo pre európsky cloud pre otvorenú vedu; 

2. Európske partnerstvo pre umelú inteligenciu, údaje a robotiku; 

3. Európske partnerstvo pre fotoniku (technológie založené na svetle); 

4. Európske partnerstvo pre čistú oceľ – nízkouhlíková výroba ocele; 

5. Európske partnerstvo „vyrobené v Európe“ (made in Europe); 

6. Európske partnerstvo "procesy pre planétu“ (Processes4Planet); 

 
9 Svilena Iotkovska: European Commision forms 11 EU Partnerships worth EUR 22 billion. 23.6.2021. in: The 
Mayor.eu [online]. Dostupné na internete: Research and Innovation Days 2021: 11 EU Partnerships announced 
| TheMayor.EU 

https://www.themayor.eu/en/a/view/european-commission-forms-11-eu-partnerships-worth-eur-22-billion-8246
https://www.themayor.eu/en/a/view/european-commission-forms-11-eu-partnerships-worth-eur-22-billion-8246
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7. Európske partnerstvo pre trvalo udržateľné stavby (built environment) pre ľudí (Built4People); 

8. Európske partnerstvo pre cestnú dopravu s nulovými emisiami (2Zero); 

9. Európske partnerstvo pre prepojenú, kooperatívnu a automatizovanú mobilitu; 

10. Európske partnerstvo pre batérie: Smerom ku konkurencieschopnému európskemu 

priemyselnému hodnotovému reťazcu batérií; 

11. Európske partnerstvo pre vodnú dopravu s nulovými emisiami. 

Do jedenástich európskych partnerstiev sa investuje celkovo 22 miliárd EUR s cieľom pomôcť vytvoriť 

ekologickejšiu, odolnejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť. Tieto partnerstvá budú vo veľkom rozsahu 

presadzovať inovatívne riešenia našich hlavných výziev, napríklad riešenie emisií z energeticky, 

náročných priemyselných a ťažko dekarbonizovateľných odvetví, ako je lodná doprava a výroba ocele. 

Okrem toho sa budú vyvíjať a zavádzať aj vysokovýkonné batérie, udržateľné palivá, nástroje umelej 

inteligencie, dátové technológie, robotika a ďalšie. Cieľom je podporovať a vykonávať spoločný výskum 

a inovácie s cieľom v spojení so súkromným sektorom vyvinúť riešenia na dosiahnutie cieľov. 

Partnerstvá tiež poskytujú Komisii informácie o príslušných témach, ktoré sa majú zahrnúť do 

pracovných programov Programu Horizont Európa. Vykonávanie prebieha predovšetkým 

prostredníctvom pracovných programov Programu Horizont Európa a ich výziev na predkladanie 

návrhov. Okrem toho súkromní partneri rozvíjajú aj ďalšie činnosti, ktoré nie sú financované 

prostredníctvom programu Horizont Európa, ale ktoré sú zahrnuté v strategických výskumných a 

inovačných plánoch partnerstva. Tieto dodatočné činnosti sa zameriavajú na otázky, ako je zavádzanie 

na trh, rozvoj zručností alebo regulačné aspekty. 

Európska zelená dohoda – splnenie ambícií EÚ v oblasti klímy má priniesť transformácia 

hospodárstva a spoločnosti: „Fit for 55“ 

V Európskej zelenej dohode z roku 2019 sa stanovuje cieľ spraviť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky 

neutrálny kontinent. Na základe európskeho právneho predpisu v oblasti klímy sa do platnej legislatívy 

integruje záväzok EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu a strednodobý cieľ znížiť čisté emisie skleníkových 

plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Záväzok EÚ znížiť svoje čisté 

emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % bol v decembri 2020 oznámený zmluvným 

stranám Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) ako príspevok 

EÚ k plneniu cieľov Parížskej dohody. Dňa 14.7.2021 predstavila Európska komisia balíček 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_sk
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
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legislatívnych opatrení, ktoré majú vytvoriť podmienky na stanovené zníženie emisií do roku 2030, s 

dlhodobejším cieľom dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie. Balík opatrení s názvom „Fit for 55“ 

pozostáva z 13 legislatívnych návrhov, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektami ekologickej transformácie 

(zníženie emisií z priemyslu, budov, dopravy či využívania pôdy), pričom základným kameňom je 

revitalizovaný systém obchodovania s emisiami. Opatrenia balíka kombinujú uplatňovanie 

obchodovania s emisiami na nové odvetvia a sprísnenie existujúceho systému EÚ na obchodovanie s 

emisiami; zvýšené využívanie energie z obnoviteľných zdrojov; väčšiu energetickú účinnosť; rýchlejšie 

zavádzanie nízkoemisných druhov dopravy a infraštruktúry a palív na ich podporu; zosúladenie 

daňových politík s cieľmi Európskej zelenej dohody; opatrenia na zabránenie úniku uhlíka; a nástroje 

na zachovanie a pestovanie prirodzených „záchytov“ uhlíka. 

Balík navrhuje aktualizáciu existujúcich právnych predpisov EÚ:10 

▪ Revízia systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS);  

▪ Revízia nariadenia o využívaní pôdy, zmene využívania pôdy a lesníctve (LULUCF); 

▪ Revízia nariadenia o spoločnom úsilí (ESR); 

▪ Zmena a doplnenie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (RED); 

▪ Zmena a doplnenie smernice o energetickej efektívnosti (EED); 

▪ Revízia smernice o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFID); 

▪ Zmena a doplnenie nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre automobily 

a dodávky; 

▪ Revízia smernice o zdaňovaní energie; 

a prináša nové legislatívne návrhy: 

▪ Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ; 

▪ Mechanizmus na úpravu uhlíkových hraníc (CBAM); 

▪ Sociálny nástroj v oblasti klímy; 

▪ ReFuelEU Aviation – o udržateľných leteckých palivách; 

▪ FuelEU Maritime – o ekologizácii európskeho námorného priestoru. 

 
10 EUROPEN COMMITTEE OF THE REGIONS: Fair, just and deliverable: EU’s “Fit for 55” climate package success 
hinges on bringing every city and region on board [online]. Dostupné na internete:  Fair, just and deliverable: 
EU's "Fit for 55" climate package success hinges on bringing every city and region on board (europa.eu) 

https://cor.europa.eu/en/news/Pages/FIT-FOR-55-PACKAGE.aspx
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/FIT-FOR-55-PACKAGE.aspx
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Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) stanovuje cenu uhlíka a každoročne znižuje strop emisií 

z určitých hospodárskych odvetví. Za posledných 16 rokov sa vďaka nemu úspešne znížili emisie z 

výroby elektriny a energeticky náročných priemyselných odvetví až o 42,8 %. Komisia teraz 

navrhuje znížiť celkový emisný strop ešte viac a zvýšiť ročnú mieru znižovania emisií. Tiež navrhuje, aby 

sa postupne zrušili bezodplatné emisné kvóty pre leteckú dopravu, aby došlo k zosúladeniu s 

globálnym systémom kompenzácie a znižovania emisií uhlíka v medzinárodnom letectve (CORSIA) a 

aby sa do systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) po prvý raz začlenili emisie z lodnej 

dopravy. Na riešenie nedostatočného znižovania emisií v cestnej doprave a budovách sa zriaďuje nový 

samostatný systém obchodovania s emisiami na distribúciu palív do cestnej dopravy a budov. Komisia 

takisto navrhuje zvýšiť objem inovačných a modernizačných fondov. Štáty EÚ by mali vynakladať všetky 

svoje príjmy z obchodovania s emisiami na projekty v oblasti klímy a energetiky. Vyhradená časť 

príjmov z nového systému pre cestnú dopravu a budovy by sa mala použiť na zmiernenie možného 

sociálneho vplyvu na zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používateľov dopravy. 

Členské štáty nesú spoločnú zodpovednosť aj za odstraňovanie uhlíka z atmosféry, a preto sa 

v nariadení o využívaní pôdy, lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve stanovuje celkový cieľ EÚ 

týkajúci sa odstraňovania uhlíka prostredníctvom prirodzených záchytov, ktorý zodpovedá 310 

miliónom ton emisií CO2 do roku 2030. V záujme splnenia tohto celkového cieľa sa budú musieť členské 

štáty venovať vlastným záchytom uhlíka a rozšíriť ich v zmysle vnútroštátnych cieľov. EÚ usiluje o 

klimatickú neutralitu do roku 2035 v odvetviach využívania pôdy, lesného hospodárstva a 

poľnohospodárstva (vrátane emisií z poľnohospodárstva iných ako CO2, ako sú napríklad emisie z 

používania hnojív a hospodárskych zvierat). Cieľom stratégie EÚ pre lesy je zlepšiť kvalitu, kvantitu a 

odolnosť lesov EÚ – ide o podporu lesníkov a lesného biohospodárstva, pričom zachováva udržateľnosť 

ťažby a využívania biomasy a chráni biodiverzitu. Zároveň sa v nej stanovuje plán výsadby troch miliárd 

stromov v celej Európe do roku 2030. 

V nariadení o spoločnom úsilí sa každému členskému štátu prideľujú ambicióznejšie ciele zníženia 

emisií z budov, cestnej a vnútroštátnej námornej dopravy, poľnohospodárstva, odpadového 

hospodárstva a malých priemyselných odvetví. Vzhľadom na rozdielne východiskové pozície a kapacity 

jednotlivých členských štátov sú tieto ciele určené podľa ich HDP na obyvateľa a prispôsobené podľa 

nákladovej efektívnosti. 

Výroba a využívanie energie zodpovedajú za 75 % emisií EÚ a preto je nevyhnutné urýchliť prechod na 

ekologickejší energetický systém. Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie stanovuje do roku 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-eu-emission-trading-system-aviation_en
https://ec.europa.eu/info/files/notification-carbon-offsetting-and-reduction-scheme-international-aviation-corsia_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-regulation-inclusion-greenhouse-gas-emissions-and-removals-land-use-land-use-change-and-forestry_en
https://ec.europa.eu/info/files/effort-sharing-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-renewable-energy-directive-implement-ambition-new-2030-climate-target_en
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2030 zvýšený cieľ – vyrábať 40 % energie z obnoviteľných zdrojov. K tomuto cieľu prispejú všetky 

členské štáty. Navrhujú sa pritom špecifické ciele na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov v 

oblasti dopravy, vykurovania a chladenia, v budovách a priemysle. V záujme splnenia klimatických a 

environmentálnych cieľov sa sprísnia kritériá udržateľnosti využívania bioenergie. Členské štáty 

zároveň musia pri navrhovaní systémov na podporu bioenergie zabezpečiť, aby bola dodržaná zásada 

kaskádového využívania drevnej biomasy. 

V snahe znížiť celkovú spotrebu energie, znížiť emisie a odstrániť energetickú chudobu 

stanovuje smernica o energetickej efektívnosti záväzný ročný cieľ zníženia spotreby energie na 

úrovni EÚ. Podľa neho sa určia vnútroštátne príspevky a ročný záväzok k úspore energie pre jednotlivé 

členské štáty sa takmer zdvojnásobí. Verejný sektor bude musieť každoročne obnoviť 3 % svojich 

budov, vytvoriť pracovné miesta a znížiť spotrebu energie a náklady pre daňových poplatníkov. 

Proti nárastu emisií v cestnej doprave je potrebná kombinácia opatrení, ktoré by dopĺňali 

obchodovanie s emisiami. Prísnejšie normy týkajúce sa emisií CO2 pre autá a dodávky urýchlia 

prechod na mobilitu s nulovými emisiami, keďže sa na základe nich sa bude od roku 2030 vyžadovať 

zníženie priemerných emisií nových automobilov o 55 % a od roku 2035 o 100 %. Vďaka tomu budú 

mať všetky nové automobily registrované od roku 2035 nulové emisie. S cieľom zabezpečiť, aby mohli 

vodiči nabíjať alebo tankovať svoje vozidlá v spoľahlivej sieti v celej Európe sa v revidovanom nariadení 

o infraštruktúre pre alternatívne palivá bude od členských štátov požadovať, aby súbežne s predajom 

automobilov s nulovými emisiami rozširovali svoju nabíjaciu kapacitu a aby na hlavných diaľniciach 

nainštalovali nabíjacie a čerpacie stanice v pravidelných rozstupoch: každých 60 kilometrov elektrické 

nabíjacie stanice a každých 150 kilometrov vodíkové čerpacie stanice. 

Keďže letecké a námorné palivá spôsobujú značné znečistenie, vyžadujú si cielené doplnenie 

obchodovania s emisiami. V nariadení o infraštruktúre pre alternatívne palivá sa vyžaduje, aby mali 

lietadlá a lode vo veľkých prístavoch a na veľkých letiskách prístup k dodávkam čistej elektrickej 

energie. V rámci iniciatívy ReFuelEU Aviation budú dodávatelia palív povinní primiešavať do leteckého 

paliva čerpaného na letiskách EÚ čoraz viac udržateľných leteckých palív vrátane syntetických 

nízkouhlíkových palív známych ako e-palivá. Podobne aj iniciatíva FuelEU Maritime bude podnecovať 

zavádzanie udržateľných námorných palív a technológií s nulovými emisiami, a to stanovením 

maximálneho limitu na obsah skleníkových plynov v energii využívanej v lodiach, ktoré sa zastavia v 

európskych prístavoch. 

https://ec.europa.eu/info/files/amendment-energy-efficiency-directive-implement-ambition-new-2030-climate-target_en
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-regulation-setting-co2-emission-standards-cars-and-vans_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-directive-deployment-alternative-fuels-infrastructure_en
https://ec.europa.eu/info/files/revision-directive-deployment-alternative-fuels-infrastructure_en
https://ec.europa.eu/info/files/refueleu-aviation-sustainable-aviation-fuels_en
https://ec.europa.eu/info/files/fueleu-maritime-green-european-maritime-space_en
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V rámci revízie smernice o zdaňovaní energie sa navrhuje zosúladiť zdaňovanie energetických 

výrobkov s politikami EÚ v oblasti energetiky a klímy. Revízia zároveň podporuje čisté technológie a 

odstraňuje zastarané výnimky a znížené sadzby, ktoré v súčasnosti podnecujú používanie fosílnych 

palív. Nové pravidlá majú znížiť škodlivé účinky súťaže v oblasti daní z energie a pomôcť členským 

štátom zabezpečiť si príjmy zo zelených daní, ktoré škodia rastu menej než dane z práce. 

Vďaka novému mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach sa cena uhlíka premietne do ceny 

dovozu cieleného spektra výrobkov, čím sa zabezpečí, aby ambiciózne európske opatrenia v oblasti 

klímy neviedli k tzv. úniku uhlíka. Vďaka tomu sa zároveň zaistí, že zníženie emisií v Európe prispeje k 

celosvetovému poklesu emisií namiesto toho, aby sa výroba s vysokými emisiami CO2 vytlačila mimo 

Európy. Zámerom je tiež podnietiť priemysel mimo EÚ a medzinárodných partnerov, aby postupovali 

rovnako. 

Hoci zo strednodobého až dlhodobého hľadiska prínosy politík EÚ v oblasti klímy jasne prevažujú nad 

nákladmi na túto transformáciu, v krátkodobom horizonte hrozí, že tieto opatrenia mimoriadne zaťažia 

zraniteľné domácnosti, mikropodniky a používateľov dopravy. V návrhu politík, ktoré sú súčasťou 

balíka, sa preto náklady na boj proti zmene klímy a adaptáciu naň spravodlivo rozdeľujú. Príjmy 

z nástrojov na spoplatnenie uhlíka možno opätovne použiť na inovácie, hospodársky rast a investícií 

do čistých technológií. Nový sociálny fond na ochranu klímy má poskytnúť členským štátom osobitné 

finančné prostriedky na pomoc občanom pri financovaní investícií do energetickej efektívnosti, nových 

vykurovacích a chladiacich systémov a čistejšej mobility. (Sociálny fond na ochranu klímy by sa 

financoval z rozpočtu EÚ s použitím sumy zodpovedajúcej 25 % očakávaných príjmov z obchodovania 

s emisiami pochádzajúcimi z palív používaných v budovách a cestnej doprave.) Na základe cielenej 

zmeny viacročného finančného rámca na obdobie 2025 – 2032 poskytne navrhovaný fond členským 

štátom prostriedky vo výške 72,2 miliardy EUR. S návrhom na čerpanie rovnakej sumy finančných 

prostriedkov od členských štátov by fond zmobilizoval 144,4 miliardy EUR na sociálne spravodlivú 

transformáciu.11 

 
11 EURÓPSKA KOMISIA: EU economy and society to meet climate ambitions. 14.7.2021. [online]. Dostupné na 
internete:  EU economy and society to meet climate ambitions (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/files/revision-energy-tax-directive_en
https://ec.europa.eu/info/files/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541


   
 
 

79 
 
 

Predstavené legislatívne návrhy čaká analýza a rokovania na úrovni jednotlivých členských štátov. 

Slovensko v rámci nich bude hľadať riešenia aj v otázkach, ako je budúcnosť uhlíkového cla či posúdenie 

udržateľnosti investícií do jadra.12  

Vyššie uvedené informácie budú zohrávať kľúčovú úlohu v rámci monitorovania inovácií a ich prenos 

do NŠZ, ale i do opatrení v oblasti obsahovej flexibility programov prípravy na trh práce. Je nevyhnutné, 

aby členovia sektorových rád reflektovali na nové svetové trendy a prenášali poznatky tak do 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ako i do štandardizácie odborných vedomostí, 

odborných zručností a kompetencií budúcej pracovnej sily. 

Rada Európskej únie schválila slovenský Plán obnovy a odolnosti 

Dňa 21. júna 2021 vydala Európska komisia kladné hodnotenie slovenského plánu obnovy (v sume 6,3 

miliardy EUR), ktorý predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová osobne odovzdala premiérovi 

Slovenska v Bratislave. Predsedníčka Komisie vyzdvihla dobre cielené politické opatrenia a  

konzistentný balík reforiem a investícií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú.  

Hodnotenie Európskej komisie má charakter odporúčania pre Radu Európskej únie, ktorá Slovensku 

Plán obnovy následne o niekoľko týždňov neskôr schválila. Slovensko má byť jednou z prvých krajín, 

ktorá získa financie na realizáciu kľúčových reforiem a investícií, ktoré sú dôležité pre udržateľnú a 

konkurencieschopnú budúcnosť Slovenska a na rýchle zotavenie sa z krízy v súvislosti s pandémiou 

COVID-19. 

Ministri hospodárstva a ministri financií EÚ prijali dňa 13. júla 2021 prvý súbor vykonávacích rozhodnutí 

Rady o schválení národných plánov obnovy a odolnosti. Slovensko bolo medzi dvanástimi krajinami EÚ 

(Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, 

Slovensko, Španielsko a Taliansko), ktoré dostali zelenú na využívanie finančných prostriedkov EÚ 

určených na podporu obnovy a odolnosti. Prijatie vykonávacích rozhodnutí Rady o schválení plánov 

obnovy uvedených členských štátov im umožňuje podpisovať dohody o grantoch a úveroch, ktoré 

umožnia predbežné financovanie až do výšky 13 %. Schválenie plánu zo strany Rady umožní v rámci 

predbežného financovania Slovensku čerpať 823 miliónov EUR. Ďalšie vyplácanie povolí Komisia na 

 
12 Úrad vlády Slovenskej republiky: Slovensko víta legislatívny balík „Fit for 55“. Tlačová správa. 14.7.2021 
[online]. Dostupné na internete:  Slovensko víta legislatívny balík „Fit for 55“ | Úrad vlády SR (gov.sk) 

https://www.vlada.gov.sk/slovensko-vita-legislativny-balik-%e2%80%9efit-for-55%e2%80%9c/
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základe plnenia míľnikov a cieľov uvedených vo vykonávacom rozhodnutí Rady, teda na základe 

doloženého pokroku v realizácii investícií a reforiem. 

Plán obnovy a odolnosti SR sa zameriava na päť hlavných priorít: zelená ekonomika (2,301 mld. EUR), 

vzdelávanie (892 mil. EUR), veda, výskum a inovácie (739 mil. EUR), zdravie (1,533 mld. EUR) a 

efektívna verejná správa (1,11 mld. EUR). Je rozdelený na 18 častí, komponentov, ktoré zahŕňajú 

reformy a investície v celkovej hodnote vyše 6 miliárd EUR. Kladie dôraz na udržateľnosť, zdravé 

životné prostredie, inklúziu vo vzdelávaní, modernú zdravotnú starostlivosť, zlepšenie podnikateľského 

prostredia, ako aj zdravé verejné financie. Informácia o Pláne obnovy a odolnosti SR bola detailnejšie 

spracovaná v Priebežnej správe č. 10. 

 Národný rozmer – rokovania vlády SR v sledovanom období a národné strategické 

a legislatívne dokumenty  

Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 

202013 

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky od roku 2015 

každoročne do 30. júna.  

Informácia hodnotí posledný rok realizácie Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky, 

teda rok 2020. Dokument bol predložený Hospodárskej a sociálnej rade 28. júna 2021 a bol predmetom 

rokovania vlády Slovenskej republiky dňa 30. júna 2021. 

Informácia nadväzuje na zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválenej Národnej stratégie 

zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, ktorá sa od roku 2014 stala kľúčovým nadrezortným 

strategickým dokumentom na plnenie úloh s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť a cieľov v oblasti 

zamestnanosti vyplývajúcich zo Stratégie Európa 2020 – dosiahnuť do roku 2020 mieru zamestnanosti 

na úrovni 72% a znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti na 3%. 

 
13 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26235/1 
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Miera zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 rokov oproti roku 2019 klesla o 0,9 p. b. na 72,5 %. 

Vďaka okamžitým opatreniam vlády SR na podporu udržania pracovných miest a poskytnutej finančnej 

pomoci zamestnávateľom, zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám v súvislosti s 

ochorením COVID-19 miera zamestnanosti vo veku 20 – 64 rokov v roku 2020 aj napriek medziročnému 

poklesu dosahovala vyššiu hodnotu ako v roku 2018 (o 0,1 p. b.). Podľa údajov Štatistického úradu SR 

(ŠÚ SR) z výberového zisťovania pracovných síl (ďalej len „VZPS”) sa priemerný počet pracujúcich SR v 

roku 2020 medziročne znížil o 2,0 %, resp. o 52,4 tisíc na 2 531,3 tisíc. 

Pokles celkovej zamestnanosti bol sprevádzaný rastom nezamestnanosti. Podľa údajov VZPS vzrástol 

priemerný počet nezamestnaných osôb medziročne o 15,0 % na 181,4 tisíc osôb. Miera 

nezamestnanosti bola v roku 2020 na úrovni 6,7 %, oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšila o 0,9 p. 

b. Napriek negatívnemu vývoju celkovej nezamestnanosti, vývoj dlhodobej nezamestnanosti udržiaval 

pozitívny klesajúci trend. Počet nezamestnaných dlhšie ako 1 rok sa v roku 2020 medziročne znížil o 

5,8 % (o 5,0 tisíc osôb) a dosiahol 81,7 tisíc osôb. Podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej 

nezamestnanosti tvoril 45,0 %, čo bolo o 10,0 p. b. menej ako v roku 2019.  

Na základe cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 si Slovenská republika v roku 2011 v Národnom 

programe reforiem SR stanovila svoj národný cieľ v oblasti zamestnanosti zvýšiť do roku 2020 mieru 

zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 72 % a znížiť mieru dlhodobej nezamestnanosti 

na 3 % – tento cieľ bol splnený už v roku 2018 (podľa údajov Eurostatu bola v roku 2018 miera 

zamestnanosti vo vekovej skupine 20 – 64 rokov v SR na úrovni 72,4 %). V roku 2020 dosiahla 

priemerná úroveň miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov 72,5 %, t. j. v porovnaní so 

stanoveným národným cieľom bola vyššia o 0,5 p. b. a v roku 2020 dosiahla miera zamestnanosti vo 

vekovej skupine 20 – 64 rokov v SR o 0,1 p. b. vyššiu hodnotu ako bol priemer za EÚ 27. 

Slovensko si v Národnom programe reforiem definovalo aj vlastný národný cieľ do roku 2020 znížiť 

mieru dlhodobej nezamestnanosti na 3 %. V roku 2013, v čase prípravy Národnej stratégie 

zamestnanosti, bola miera dlhodobej nezamestnanosti (vyjadrená ako podiel nezamestnaných dlhšie 

ako 1 rok na celkovom počte ekonomicky aktívnych obyvateľov) na Slovensku podľa údajov Eurostatu 

na úrovni 10 %, do roku 2020 sa jej priemerná úroveň znížila na 3,2 %.  

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom aktívnej politiky trhu práce pomáha ľuďom 

udržať a nájsť si zamestnanie – k stabilizácii trhu práce prispel najmä projekt aktívnej politiky trhu práce 

(ďalej len „AOTP“) „Prvá pomoc“ („Prvá pomoc +“, „Prvá pomoc ++“) zamestnávateľom, 
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zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, vďaka ktorému si udržala prácu počas 

pandémie jedna tretina pracujúcich osôb. 

Napriek pretrvávajúcej globálnej pandémii a prísnym opatreniam v roku 2020 si podľa údajov Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny za december 2020 (ďalej len „Ústredie PSVR“) našlo prácu 8201 

nezamestnaných. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad PSVR“) evidovali v decembri 

2020 celkovo 227 341 ľudí bez práce, čo je o 4 365 osôb viac ako v novembri 2020. Podľa doby evidencie 

je až 79 667 osôb evidovaných viac ako 12 mesiacov. V decembri 2020 úrady PSVR evidovali 66 493 

voľných pracovných miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 19 189 miest (podiel 

28,86 %) a najmenej v Košickom kraji 3 585 (podiel 5,39 %). 

Informácia sa zameriava na osem tematických oblastí Národnej stratégie zamestnanosti: 

Podpora tvorby pracovných miest – tu bolo prijatých osemnásť strategických úloh. V roku 2020 bolo 

na implementáciu AOTP vynaložených (čerpaných) celkom 216 425 049 EUR, čo je o 30 954 330 EUR 

viac ako v roku 2019. 

Podpora tvorby pracovných miest bola vykonávaná prostredníctvom AOTP ustanovených zákonom o 

službách zamestnanosti, kedy sa poskytujú príspevky prostredníctvom AOTP špecifikovaných priamo v 

jednotlivých ustanoveniach tohto zákona a poskytujú ich úrady práce. Nové alebo inovatívne AOTP sú 

realizované najmä prostredníctvom národných projektov (NP) a projektov zameraných na osobitné 

cieľové skupiny uchádzačov o zamestnanie (ďalej len “UoZ”) znevýhodnených na trhu práce, ktoré sa 

realizujú podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti prostredníctvom úradov PSVR. Išlo o tieto NP: 

▪ „Absolventská prax štartuje zamestnanie“; 

▪ „Úspešne na trhu práce“; 

▪ „Reštart pre mladých UoZ 2“; 

▪ „Praxou k zamestnaniu 2“; 

▪ „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2“; 

▪ „Cesta na trh práce“; 

▪ „Cesta na trh práce 2“; 

▪ „Cesta na trh práce 3“; 

▪ „Podpora integračných podnikov“; 

▪ „Zosúladenie rodinného a pracovného života“; 



   
 
 

83 
 
 

▪ „Spoločne hľadáme prácu“. 

Projekty zamerané na zvýšenie zamestnanosti (podpora tvorby pracovných miest) a zamestnateľnosti 

z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu:  

▪ „Praxou k zamestnaniu 2 v BSK“; 

▪ „Projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva“; 

▪ „Pracuj, zmeň svoj život“. 

NP realizované na základe Národnej stratégie zamestnanosti, ktorých realizácia skončila v roku 2020:  

▪ „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“; 

▪ „Pomôž svojej obci“; 

▪ „Pracuj v školskej kuchyni“. 

Národné projekty, na základe Národnej stratégie zamestnanosti, ktorých realizácia sa začala v roku 

2020:  

▪ „Podpora zamestnanosti"; 

▪ „Projekt na podporu zamestnávania UoZ v odvetví poľnohospodárstva“; 

▪ „Pracuj, zmeň svoj život“. 

Inovácie ako nástroj podpory zamestnanosti – v rámci tejto oblasti boli prijaté tri strategické úlohy, 

ktoré sú v nasledovnom stave plnenia: 

▪ V roku 2020 MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP II vyhlásilo 3 výzvy, v rámci ktorých 

bol resp. bude posudzovaný príspevok projektov k dosahovaniu špecifických cieľov OP II aj 

prostredníctvom dosiahnutej hodnoty ceny pracovného miesta (ďalej len „CPM“). 

▪ V rámci OP II sa ďalej navrhla séria systémových opatrení zameraných na zabezpečenie rastu 

a zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“). 

▪ V rámci OP II sa ďalej navrhla séria systémových opatrení zameraných na zabezpečenie rastu 

a zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP). Tieto opatrenia 

prispievajú k plneniu jednotlivých bodov Národnej stratégie zamestnanosti SR do roku 2020 

najmä v oblastiach podpory tvorby pracovných miest a rozvoja inovácií ako nástroja podpory 
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zamestnanosti v prostredí MSP. Podpora tvorby pracovných miest je súčasťou aj schém a 

programov na podporu MSP, ktoré realizuje Slovak Business Agency (ďalej len „SBA”). MSP sú 

najväčším zamestnávateľom v národnom hospodárstve, tvoria neustále vysoký podiel na 

zamestnanosti v podnikovej ekonomike a na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, preto 

opatrenia zamerané na ich podporu a rozvoj vedú jednoznačne ku generovaniu nových 

pracovných miest. SBA v rámci OP Výskum a Inovácie zlúčený s OP II realizuje dva veľké 

národné projekty na území celej SR, v rámci ktorých sa vykonávajú aktivity na podporu MSP s 

predpokladaným priamym vplyvom na tvorbu pracovných miest, a to:  

o Národné podnikateľské centrum v Bratislave s územnou pôsobnosťou pre celý 

Bratislavský samosprávny kraj,  

o Národné podnikateľské centrum v regiónoch SR. 

Zároveň je SBA partnerom národného projektu Podpora internacionalizácie MSP. 

V roku 2020 vláda SR schválila poskytnutie investičnej pomoci celkom 12 spoločnostiam vo forme úľavy 

na dani z príjmu, dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, príspevku na vytvorenie 

nového pracovného miesta, pričom spoločnosti mali vytvoriť spolu 1 065 nových pracovných miest. 

Rozvoj sociálnej ekonomiky ako inovatívneho nástroja podpory regionálnej a miestnej 

zamestnanosti – v rámci tejto oblasti bolo prijatých šesť strategických úloh, ktoré sú v nasledovnom 

stave plnenia: 

▪ Dňa 1. januára 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona o sociálnej ekonomike (zákon č. 

374/2019 Z. z.), ktorá vytvára vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a 

bola prínosom pre zvyšovanie zamestnanosti a upravuje systém podpory, ktorý bude 

spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. 

▪ Novela zákona o sociálnej ekonomike (zákon č. 94/2020 Z. z.) s účinnosťou od 25. apríla 2020, 

reagovala na šírenie sa ochorenia COVID-19, upravovala niektoré podmienky získavania 

štatútu registrovaného sociálneho podniku a zavádzala alternatívne spôsoby plnenia 

niektorých povinností registrovaného sociálneho podniku. 

▪ MPSVR SR v spolupráci s expertmi na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie koncom roka 

2020 začalo prípravu návrhu novely zákona o sociálnej ekonomike, ktorá má reflektovať na 

požiadavky podpory rozvoja podnikateľského prostredia na regionálnej ako i na celoslovenskej 
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úrovni, ktoré napomôžu k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a 

zraniteľných osôb a má odstrániť konkrétne aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona. 

▪ V súvislosti s Fondom sociálnych fondov rozvojového kapitálu (FOSFOR) boli v rámci Slovak 

Investment Holding, a.s. (ďalej len “SIH”) navrhnuté jednotlivé finančné nástroje. SIH v 

spolupráci s MPSVR SR postupne vytvára a zavádza finančné nástroje v kontexte zákona o 

sociálnej ekonomike – bola zverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom 

priestore sociálnej ekonomiky. 

▪ MPSVR SR prostredníctvom Implementačnej agentúry (IA) MPSVR SR implementuje NP 

„Inštitút sociálnej ekonomiky“, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie a pilotné overenie 

fungovania podpornej infraštruktúry sociálnej ekonomiky. Realizácia projektu má vytvoriť 

priestor pre sociálne orientovanú ekonomiku ako integrálnu súčasť verejnej ekonomiky 

spoločnosti. 

▪ Realizujú sa NP „Podpora  integračných podnikov“ a NP „Investičná pomoc pre sociálne 

podniky – nenávratná zložka“. 

Flexibilita pracovných vzťahov, pracovné podmienky, ochrana práce a kultúra práce – v rámci tejto 

oblasti boli prijaté štyri strategické úlohy (zamerané na minimálnu mzdu, Zákon o kolektívnom 

vyjednávaní, cestovné náhrady, novelu Zákonníka práce), ich stav a výsledky sú ku koncu roka 2020 

nasledovné: 

▪ S účinnosťou od 1. januára 2020 sa schválilo Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 

Z. z., ktorým sa ustanovovala suma minimálnej mzdy na rok 2020: 580 EUR mesačne a 3, 333 

EUR za odpracovanú hodinu. 

▪ V zákone o kolektívnom vyjednávaní platil v roku 2020 mechanizmus reprezentatívnej 

kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (ďalej len „KZVS“). 

▪ Novelizácia zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:  v súvislosti s prijímaním opatrení 

na riešenie následkov pandémie koronavírusu sa v oblasti cestovných náhrad prijalo pre 

zamestnávateľov opatrenie na zmiernenie jej dopadov, ktoré spočíva v tom, že do 31. 

decembra 2021 sa nebude uplatňovať mechanizmus zvyšovania súm stravného pri tuzemských 

pracovných cestách a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri 

pracovných cestách. 

▪ Novelizácia Zákonníka práce – základné zmeny: povinnosť transpozície práva EÚ do právneho 

poriadku SR; príspevok na športovú činnosť dieťaťa; navýšenie dĺžky základnej výmery 
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dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo 

sa starajú o dieťa; v súvislosti s ochorením COVID-19 – zosúladenie definície prekážok v práci 

a podmienok nároku na ošetrovné; udržanie pracovných miest a predchádzaniu nárastu 

nezamestnanosti v dôsledku krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19; zvýšenie o 10 % 

koeficientov upravujúcich minimálnu výšku základnej zložky mzdy vybraných zdravotníckych 

pracovníkov.  

▪ Plnenie úloh vyplývajúce zo Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v SR na roky 2016 

až 2020 a programu jej realizácie – realizácia dozorných výkonov, kontrol, poskytnutie 

poradenstva zamestnávateľom a zamestnancom. 

Účinné riešenie dlhodobej nezamestnanosti – v rámci tejto oblasti bolo prijatých pätnásť strategických 

úloh, ich stav a výsledky sú ku koncu roka 2020 nasledovné: 

▪ zníženie miery dlhodobej nezamestnanosti – pokračovanie plnenia Akčného plánu na 

posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce v Slovenskej republike; 

▪ realizácia národných programov, zameraných na poskytovanie individualizovaných služieb (NP 

Cesta na trh práce, NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo 

nezamestnaných UoZ); 

▪ realizácia interného motivačného projektu „Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu“ (projekt sa 

realizuje od 2017); 

▪ realizuje sa aj podpora zamestnávania občanov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej 

len „MRK“) prostredníctvom regionálnych pilotných projektov: „Šanca pre všetkých“ 

(Kežmarok), „Zamestnaj sa“ (Brezno), „Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti UoZ z 

marginalizovaných sociálnych skupín – „Obnovme Gemer“ (Rimavská Sobota); 

▪ na zabezpečenie znižovania dlhodobej nezamestnanosti sa využíva odvodová úľava, ktorá 

spočíva v odpustení zdravotných aj sociálnych odvodov s výnimkou úrazového poistenia a 

garančného poistenia; 

▪ implementácia aktivít vyplývajúcich z „Aktualizovaných akčných plánov Stratégie Slovenskej 

republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 na roky 2019 – 2020 pre oblasti: D.2.1 Oblasť 

vzdelávania (zlepšenie kvalifikačnej úrovne DN), D.2.2 Oblasť zamestnanosti, D.2.3 Oblasť 

zdravia,  D.2.4 Oblasť bývania a D.2.5 Oblasť finančného začlenenia“ schválených uznesením 

vlády SR č. 25 zo 17.1.2019; 
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▪ pokračovanie v realizácii NP „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II“; 

▪ pokračovanie v realizácii NP „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít II. Fáza“; 

▪ od 1. novembra 2020 sa realizuje národný projekt „Inklúzie v materských školách“. 

Kapacity, sieťovanie a rozvoj verejných služieb zamestnanosti – v rámci tejto oblasti národnej 

stratégie zamestnanosti bolo prijatých osem strategických úloh, pri plnení ktorých bol za rok 2020 

vykázaný nasledujúci stav:  

▪ plnenie úloh v roku 2020 nadväzovalo na pozitívne výsledky dosiahnuté najmä v roku 2018 

a 2019; 

▪ skvalitňovanie služieb zamestnanosti pokračuje aj školením zamestnancov na úradoch PSVR 

v súvislosti s konkrétnymi pozíciami; 

▪ personálne kapacity odborných poradenských služieb boli posilnené o 262 zamestnancov; 

▪ pokračuje modernizácia služieb smerujúca k bezpapierovej komunikácii s klientom, prepájanie 

jednotlivých IS; zberanie potrebných údajov z iných IS prostredníctvom úradov, odbúranie 

byrokracie; 

▪ na úradoch PSVR pri individuálnej práci s klientom je v plnej miere využívaná profilácia klientov 

na základe individuálneho posúdenia UoZ.  

Podpora ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť – v 

rámci tejto oblasti bolo prijatých sedem strategických úloh, stav a výsledky sú ku koncu roka 2020 

nasledovné: 

▪ v januári 2020 bol vydaný Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad 

rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným 

počtom absolventov pre potreby trhu práce. 

▪ Štátny inštitút odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“) v rámci špecifického cieľa 1.2.1 

implementuje na celom území SR od 01.01.2016 do 31.12.2020 NP s názvom Duálne 

vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy. 

▪ MŠVVaŠ SR pripravilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 
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▪ V spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a príslušnými stavovskými a 

profesijnými organizáciami MŠVVaŠ SR pripravuje na základe požiadaviek Európskej komisie 

Stratégiu pre celoživotné vzdelávanie a poradenstvo do roku 2030. 

▪ MŠVVaŠ SR aktuálne vytvára pracovnú skupinu na tvorbu nového zákona o celoživotnom 

vzdelávaní, ktorého predmetom úpravy bude zavedenie systému uznávania a validácie 

výsledkov predošlého vzdelávania v súlade s Odporúčaním Rady z 20. decembra 2012 o 

potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C 398/01) a 

vytvorenie priestoru pre intenzívnejšie zapojenie sa stredných odborných škôl, vysokých škôl 

a neziskových organizácií do celoživotného vzdelávania. Predmetný zákon má byť v zmysle 

rámcového plánu legislatívnych úloh vlády SR predložený do NR SR v prvom štvrťroku roku 

2022. 

▪ Rezort školstva 15. marca vyhlásil vyzvanie pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií 

v SR (SOK), ktorého prijímateľom bude ŠIOV. 

▪ Je potrebné doplniť a aktualizovať Národnú sústavu povolaní (ďalej len „NSP“) v súlade s 

vývojom na trhu práce a v súlade so zákonom o službách zamestnanosti. Zabezpečiť jej 

implementáciu ako základného rámca na tvorbu systémového riešenia prenosu potrieb trhu 

práce do systému celoživotného vzdelávania na základe Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej len 

„NSK“). Výber kariet na základe odporúčaní sektorových rád v prvej fáze sa zameriaval hlavne 

na automobilový priemysel a strojárstvo (aktualizácia štyroch kariet), poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov (tri karty boli aktualizované) a na sektor dopravy, logistiky a poštové 

služby (aktualizácia troch kariet kvalifikácií). 

▪ Aktualizácia v oblasti metodík sa zameriava v prvom rade na oblasť zákonov, smerníc, vyhlášok 

a nariadení (slovenské, európske), následne sa upravujú terminologické pojmy, prípadne 

vzťahy medzi jednotlivými termínmi a taktiež postupy a procesy. 

▪ Zabezpečenie uvedenia úrovne kvalifikácie v Slovenskom kvalifikačnom rámci (SKKR) na 

všetkých dokladoch o dosiahnutom vzdelaní (s odkazom na príslušnú úroveň Európskeho 

kvalifikačného rámca). 

▪ Zapracovanie úrovne Národného kvalifikačného rámca do oblasti ďalšieho vzdelávania 

dospelých sa uskutočnilo novelou vyhlášky č. 124/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. 

▪ Národné centrum Europass pripravilo zmenu Europassu na online portál, ktorý umožní 

užívateľom nielen tvorbu profesijného životopisu, ale aj budovanie portfólia, v ktorom si 

užívateľ môže zaznamenávať svoje pracovné úspechy, ukladať dokumenty spojené so svojou 
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kariérou a využívať možnosti vyhľadávania práce alebo vzdelávania, sebahodnotenia, a pod. 

Nový Europass je prístupný na adrese www.europass.eu. 

▪ Základným systémovým rámcom pre tvorbu systémového riešenia prenosu potrieb trhu práce 

do systému celoživotného vzdelávania (CŽV) na základe národnej sústavy kvalifikácií je 

Národná sústava povolaní (NSP). V nadväznosti na výsledky troch etáp NP NSP sa v apríli 2019 

začal realizovať NP „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej 

republike“ (SRI). Realizácia projektu SRI tiež zabezpečuje, aby každý sektor mal stratégiu 

rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 s dôrazom na cieľavedomú podporu pracovných 

činností s vyššou pridanou hodnotou. 

Nadrezortná koordinácia politík s pozitívnym vplyvom na zamestnanosť – v rámci tejto oblasti boli 

prijaté tri strategické úlohy, ktorých plnenie a výsledky sú nasledovné:  

▪ zlepšenie koordinácie postupov smerujúcich k podpore zamestnanosti a k riešeniu 

nezamestnanosti pri uplatnení pôsobnosti MPSVR SR (koordinácia bola reálne vykonávaná 

najmä prostredníctvom Riadiacich výborov veľkých NP, akými sú napr. NP „Prognózy vývoja na 

trhu práce SR II“, NP Sociálny dialóg“, NP „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v SR“);  

▪ podpora princípov partnerstva medzi ministerstvami, orgánmi štátnej správy, orgánmi 

územnej samosprávy, sociálnymi partnermi, akademickou obcou, so zahraničnými i domácimi 

vedeckovýskumnými inštitúciami, zameranými na výskum možností rozvoja ekonomických 

aktivít, miestnej a regionálnej zamestnanosti, mimovládnymi neziskovými organizáciami, a to 

najmä prostredníctvom rokovaní Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ a tiež rokovaní jeho 

jednotlivých Komisií. 

NP SRI sa v informácii spomína v súvislosti s Podporou ponukovej stránky trhu práce prostredníctvom 

kvalifikácií pre lepšiu zamestnanosť a Nadrezortnou koordináciou politík s pozitívnym vplyvom na 

zamestnanosť. Realizačný tím SRI k Informácii o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie 

zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 má nasledovné stanovisko: Národný projekt 

Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR je oproti iným projektom vo 

vyhodnotení spomenutý len okrajovo, napriek enormnému zapojeniu významných predstaviteľov trhu 

práce a systému celoživotného vzdelávania do monitorovania nových vedomostí, zručností 

a kompetencií v súlade s inováciami na trhu práce s prenosom do systému celoživotného vzdelávania. 

http://www.europass.eu/
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Vo vyhodnotení nie je prezentovaná činnosť sektorových rád, ich kľúčové aktivity a ich celonárodný 

význam.  

Vo vzťahu k diskutovanej Národnej stratégii zamestnanosti sa vyjadrili sociálni partneri, KOZ SR, že 

oceňujú snahu uskutočniť štrukturálne zmeny na zlepšenie zamestnanosti Slovenskej republiky, 

prostredníctvom vypracovania komplexnej stratégie zamestnanosti na národnej úrovni a jej 

vyhodnocovania. Vyslovili predpoklad, že keďže ide o poslednú predloženú informáciu, tak očakávajú, 

že bude vypracovaný ďalší strategický materiál aj na ďalšie obdobie, keďže Slovensko napriek 

zlepšujúcim sa podmienkam na trhu práce dlhodobo zápasí najmä s nepriaznivou štruktúrou 

nezamestnanosti, čo budú dopady pandémie naďalej prehlbovať. 

Národná vodíková stratégia Slovenska 

Slovensko má vlastnú Národnú vodíkovú stratégiu14 – základný dokument pre všetky ďalšie aktivity 

Slovenska v rámci vodíkových technológií – materiál z dielne MH SR dňa 23. júna 2021 schválil vládny 

kabinet. Cieľom stratégie je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a prispieť k uhlíkovo 

neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou klimatickou dohodou. Spotreba elektriny podľa prognóz 

na ceste ku klimatickej neutralite výrazne narastie. Podiel elektriny na konečnej spotrebe energie 

stúpne z dnešných 23 % do roku 2030 na približne 30 % a v roku 2050 až na 50 %. Rozvoj však čaká aj 

využitie najmä zeleného vodíka, vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie. Ten by mohol do roku 

2050 pokryť 24 % svetového energetického dopytu. Slovensko by malo vo svojich priemyselných 

odvetviach a vo verejnom živote využívať vodík ako nosič energie všade tam, kde priame využitie 

elektriny nie je možné alebo je nákladovo neefektívne, vyplýva z Národnej vodíkovej stratégie, 

prostredníctvom ktorej štát vytvára rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci – od jeho výroby 

a prepravy cez distribúciu a skladovanie, vrátane všetkých potrebných bezpečnostných prvkov a 

súčastí. 

S využitím vodíka ráta stratégia najmä v chemickom a petrochemickom priemysle, v oceliarskom 

priemysle, v metalurgii, tepelnom hospodárstve či v doprave. Najvýznamnejší podiel na raste spotreby 

vodíka v SR bude mať sektor priemyslu a dopravy a neskôr aj energetiky. I keď hlavným cieľom bude 

pokryť čo najväčšiu časť spotreby vodíka z domácich zdrojov, vzhľadom na energetické nároky súvisiace 

 
14 MH SR – Slovensko má vlastnú Národnú vodíkovú stratégiu, tlačová správa, 23.6.2021. [online]. Dostupné na 

internete: Slovensko má vlastnú Národnú vodíkovú stratégiu | Tlačové správy | MHSR (gov.sk)  

https://www.economy.gov.sk/top/slovensko-ma-vlastnu-narodnu-vodikovu-strategiu
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s výrobou vodíka a jeho predpokladanú spotrebu v SR, bude podľa NVS v dlhodobom horizonte 

potrebné pokryť časť spotreby dovozom zo zahraničia. V súčasnosti sa na Slovensku spotrebuje okolo 

200 000 ton vodíka ročne, najmä v chemickom priemysle. Tento stav by sa nemal meniť až do roku 

2030, do roku 2050 predpokladá stratégia nárast jeho celkovej spotreby na hodnotu 400 000 až  

600 000 ton. Vyrábaný by mal byť takmer výhradne z nízkouhlíkových zdrojov. Ročné tržby by sa údajne 

mohli pohybovať okolo 630 miliárd eur. Vytvorením celého nového odvetvia by navyše mali vzniknúť 

milióny pracovných miest. 

Ako po rokovaní kabinetu uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, pri spaľovaní akýchkoľvek palív 

vzniká odpad, výhodou vodíka je však to, že tým odpadom je voda. Ak sa pritom Slovensko chce dostať 

do fázy bezuhlíkovej spoločnosti, podľa neho inú možnosť, ako využitie vodíka, nemá. K stratégii malo 

pripomienku Ministerstvo financií SR. Týka sa presného určenia výdavkov, ako aj termínov jednotlivých 

projektov. Zároveň by všetky aktivity nad jeden milión eur mal posudzovať Útvar hodnoty za peniaze. 

Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Peter Blaškovitš pripomenul, že 

agentúra už v súvislosti s vodíkom vyhlásila tri verejné obstarávania. Týkajú sa obstarania vodíkových 

osobných automobilov, jedného autobusu a dvoch čerpacích staníc. Jedna by mala byť v Bratislave a 

druhá bude mobilná a bude ju možné premiestňovať. „Sú to tri samotné obstarávania, očakávame, že 

ak všetko pôjde ideálne, aby sme na jeseň, koncom septembra, začiatkom októbra, mali základnú 

infraštruktúru k dispozícii a mohli začať verejnosti predstavovať tieto technológie," povedal Blaškovitš. 

Vláda by sa podľa dokumentu mala zamerať na vytvorenie legislatívneho rámca a finančných 

podmienok pre realizáciu vodíkových technológií. „V Európskej únii sa očakáva rýchly nárast spotreby 

a využitia vodíka v relevantných oblastiach priemyselných technológií, energetiky a plynárenstva. 

Stratégia vytvorí podmienky na to, aby sa Slovensko stalo jednou z krajín, v ktorých budú vodíkové 

technológie súčasťou opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti s cieľom dosiahnuť uhlíkovo 

neutrálnu spoločnosť v roku 2050 v rámci Európskej únie," sľubuje rezort hospodárstva. 

Opatrenia budú v priebehu roka 2021 konkretizované do vecného, časového a finančného plánu v 

podobe tzv. Akčného plánu realizácie Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“. Jeho 

obsahom už potom budú konkrétne úlohy príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Kabinet by 

mal o ňom rokovať do konca tohto roka. Realizáciou jednotlivých opatrení a ich zavedením do praxe 

by sa mali vytvoriť podmienky pre dekarbonizáciu hospodárstva a energetiky, priemyselných procesov, 
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dopravy a mobility, teda príde k zásadnej zmene energetického hospodárstva Slovenska a v konečnom 

dôsledku by malo prísť k poklesu nákladov na výrobu elektriny. 

Vláda Slovenskej republiky dňa 23. júna 2021 vyhodnotila plnenie cieľov Stratégie rozvoja kreatívneho 

priemyslu v Slovenskej republike.15 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 32 zo dňa 21. januára 2015 schválila Stratégiu rozvoja 

kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike a uložila ministerke kultúry a ministrovi hospodárstva, v 

spolupráci s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 

podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, predsedom Úradu 

priemyselného vlastníctva SR a predsedníčkou Štatistického úradu SR vypracovať Akčný plán realizácie 

Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike. Strategickým cieľom oboch 

dokumentov bolo zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu na tvorbe HDP prostredníctvom vytvorenia 

vitálneho systémového rámca na podporu tvorby, kreativity, inovácií a investícií v oblastiach 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“) tak, aby sa kreativita a s ňou súvisiace aktivity 

stali súčasťou čo najväčšieho množstva podnikateľských aktivít. Na úrovni stratégie boli v súlade s 

uvedeným cieľom identifikované štyri hlavné prioritné oblasti (efektívny systém pre rozvoj KKP; 

kvalitné ľudské zdroje, zvyšovanie absorpčnej kapacity trhu, ako aj podporné nástroje financovania), v 

rámci ktorých bolo stanovených jedenásť špecifických opatrení. Čiastkové ciele definované v 

opatreniach mali byť dosiahnuté prostredníctvom realizácie 37 konkrétnych úloh definovaných v 

akčnom pláne. Cieľom plnenia všetkých úloh bola najmä podpora KKP v oblastiach, ktorými sú tradičné 

umenie, výtvarné a divadelné umenie, film, audiovízia, televízne a rozhlasové vysielanie, herný 

priemysel, hudba, vydavateľská činnosť, dizajn, architektúra, reklama či pamäťové a fondové inštitúcie 

z hľadiska ich ekonomického potenciálu, stimulácie tvorivosti, rozvoja kreatívneho prostredia a 

orientácia na systémové, ako aj prierezové vnímanie kreatívnej ekonomiky ako integrálnej súčasti 

národného hospodárstva vystavanej okrem uvedeného aj na premise, že kultúra nepredstavuje iba 

identitu, ale aj prosperitu. Zodpovední gestori realizovali jednotlivé úlohy postupne v zmysle 

stanoveného harmonogramu počas obdobia 2016 – 2020, a to buď priebežne alebo k vopred 

stanoveným termínom. MK SR následne realizovalo v priebehu apríla 2021 odpočet predmetných úloh. 

Z počtu 37 úloh je 32 splnených, dve čiastočne splnené a tri nesplnené. V súlade s predkladaným 

 
15 Vyhodnotenie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, zdroj: 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26161/1  
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vyhodnotením jednotlivých zámerov stratégie sa dá jednoznačne konštatovať, že stratégia priniesla 

zmenu pohľadu na význam a vplyv kultúrnych a kreatívnych sektorov na sociálny a ekonomický rozvoj 

štátu a naštartovala niekoľko s tým súvisiacich nových aktivít. Stratégia zároveň zvyšuje povedomie o 

problematike KKP a poukazuje na potrebu jej podpory prostredníctvom medzirezortnej spolupráce. 

Išlo o prvú stratégiu v tejto oblasti, jej vyhodnotenie umožňuje identifikovať potenciál na zlepšenie do 

budúcnosti. Získané skúsenosti z nastavovania a implementácie kultúrnej politiky v posledných rokoch 

poukázali na nevyhnutnosť rozšírenia efektívnej spolupráce medzi MK SR ako primárneho 

strategického koordinátora rozvoja KKP na národnej úrovni s ďalšími zodpovednými subjektmi v oblasti 

KKP. Ministerstvo kultúry SR založilo ako systematické opatrenie podpory KKP v nasledujúcich rokoch 

pracovnú skupinu s názvom Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel. Pracovná skupina je 

založená s cieľom systematicky koordinovať koncepčné a strategické smerovanie KKP prostredníctvom 

viacúrovňovej a medzisektorovej spolupráce, ktorá má viesť k synergiám a znásobeniu pozitívnych 

efektov opatrení pre celý kreatívny ekosystém na Slovensku. Jej ambíciou je poukazovať konkrétnymi 

aktivitami na potenciál KKP na hospodárskom rozvoji ekonomiky štátu, ako aj zdôrazniť jeho pozitívny 

prínos v oblasti sociálneho, environmentálneho a trvalo udržateľného rozvoja. Jednou z prvých aktivít 

platformy je vypracovanie a prijatie tzv. Manifestu Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel, 

ktorý určuje ideové východiská a princípy spolupráce členov platformy. Manifest má snahu zvyšovať 

povedomie o KKP vo vzťahu k odbornej i laickej verejnosti a upozorňovať na význam spolupráce medzi 

rezortmi, sektormi, samosprávami a ďalšími subjektmi KKP. V dlhodobom kontexte je jedným z prvých 

krokov vedúcich k posilneniu pozitívnych efektov KKP vo všetkých oblastiach života spoločnosti. 

Konkrétne úlohy vyplývajúce z neho budú definované neskôr v ďalších strategických dokumentoch 

platformy. 

Akčný plán realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 202516  

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 416/2021 dňa 14. júla 2021 Akčný plán realizácie 

Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len „APRNSKB“), predložený 

Národným bezpečnostným úradom. 

Dokument si kladie za cieľ v rámci kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike podporovať a 

vybudovať otvorený, bezpečný a chránený národný kybernetický priestor, vybudovať dôveru v 

 
16 Akčný plán realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, zdroj: 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26243/1 
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spoľahlivosť a bezpečnosť informačnej a komunikačnej infraštruktúry, ktorá bude plniť svoje funkcie a 

chrániť národné záujmy aj v prípade kybernetického útoku. Národný bezpečnostný úrad (ďalej len 

„NBÚ“) je, v súlade s ustanoveniami zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre 

kybernetickú bezpečnosť. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 5/2021 schválila Národnú stratégiu 

kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 v januári 2021. Ďalším krokom v plnení Národnej 

stratégie je spracovanie Akčného plánu národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 

2025. Akčný plán vychádza z Národnej stratégie a definuje spôsob a nástroje, ktorými sa Slovenská 

republika bude snažiť znižovať riziká a hrozby vyplývajúce z kybernetického priestoru.  

Cieľom Akčného plánu je podrobnejšia úprava a rozpracovanie opatrení navrhnutých v Národnej 

stratégii a návrh konkrétnych úloh s uvedením spôsobu ich realizácie, ako aj určenie zodpovedného 

orgánu za plnenie jednotlivých úloh a určenie časového rámca ich realizácie. Z dôvodu dosahovania 

vyššej miery efektívnosti plnenia úloh bude za monitorovanie implementácie Akčného plánu 

zodpovedný stály monitorovací výbor pre implementáciu Akčného plánu. Cieľom Akčného plánu je tak 

vytvorenie uceleného konceptu úloh a aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti na najbližších päť 

rokov. Navrhované úlohy sú adekvátne k potrebám naplnenia vízie a strategických cieľov stratégie a 

rešpektujú základné princípy, ktoré boli v stratégii zakotvené. 

Jednotlivé úlohy, ktoré má APRNSKB riešiť, sú rozčlenené do nasledovných oblastí:  

▪ Dôveryhodný štát pripravený na hrozby;  

▪ Efektívne odhaľovanie a objasňovanie počítačovej kriminality; 

▪ Odolný súkromný sektor; 

▪ Kybernetická bezpečnosť ako základná súčasť verejnej správy; 

▪ Silné partnerstvá; 

▪ Vzdelaní odborníci a vzdelaná verejnosť; 

▪ Rozvoj výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

Výdavky na realizáciu úloh z akčného plánu budú zabezpečené v rámci pridelených limitov výdavkov 

jednotlivých zaangažovaných štátnych orgánov v príslušnom rozpočtovom roku. 

Budovanie spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutným predpokladom na účinnú 

ochranu kybernetického priestoru. Ide o komplexný proces, zahŕňajúci budovanie personálnych 
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kapacít, vybudovanie organizačného rámca, rozvíjanie partnerskej spolupráce na národnej a 

medzinárodnej úrovni ako aj akvizície technických a technologických nástrojov. Vhodné nastavenie 

systému budovania spôsobilostí, zahŕňajúceho konkrétne úlohy a aktivity, prinesie jasné priority, ako 

aj smerovanie SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Jednotlivé časti Akčného plánu predpokladajú, okrem iného, najmä: 

▪ zriadenie stáleho monitorovacieho výboru pre implementáciu Akčného plánu, 

▪ vypracovanie pravidelnej ročnej správy o plnení úloh Akčného plánu, 

▪ vytvorenie ekonomického modelu politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti v slovenskej 

republike, 

▪ prípravu metodiky posúdenia rizík pre aplikovanie na sektory štátu, vybrané nové technológie, 

služby s cieľom poznať možné bezpečnostné dopady na základné a kritické aktíva štátu, 

prevádzkovateľov základných služieb a občanov, 

▪ vytvorenie analytického pracoviska za účelom posilnenia analytických kapacít v oblasti 

bezpečnostných hrozieb, posúdenia rizík, analýz vplyvov, bezpečnostných modelov a dátovej 

analytiky, 

▪ zapojenie verejnosti na zúčastňovaní sa, prezentovaní a diskutovaní s odbornou verejnosťou 

aktuálne výzvy, problémy a riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti – na pracovných 

stretnutiach, workshopoch, konferenciách a okrúhlych stoloch, 

▪ zavedenie systému manažérstva informačnej bezpečnosti, za účelom implementácie systému 

manažérstva informačnej bezpečnosti u orgánov riadenia, 

▪ zavedenie funkčných procesov riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti na riadne zabezpečenie 

implementácie bezpečnostných opatrení podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti,  

▪ vytvorenie rámca riadenia rizík v kybernetickej bezpečnosti; na systematické a kontinuálne 

riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých sektoroch. 

Kybernetická bezpečnosť je s neustále rastúcou digitalizáciou spoločnosti jednou z najdôležitejších 

oblastí, ktorá priamo ovplyvňuje fungovanie modernej spoločnosti. Aby bolo možné ju efektívne riadiť, 

potrebuje strategické ukotvenie v systéme správy štátu. Komplexný prístup ku kybernetickej 

bezpečnosti s jasnými princípmi a cieľmi nielen zaručuje jasnú víziu, ale aj potvrdzuje jej dôležitosť v 

celom bezpečnostnom systéme. Previazanie kybernetickej bezpečnosti s problematikou počítačovej 

kriminality, kybernetického spravodajstva, kybernetickej obrany a kybernetickej diplomacie 

podčiarkuje multidimenzionálny presah kybernetickej bezpečnosti do viacerých významných oblastí, 
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ktoré formujú kybernetický priestor. Systém riadenia kybernetickej bezpečnosti si na národnej úrovni 

vyžaduje nielen implementáciu tuzemských právnych noriem a procesov, ale musí zohľadňovať aj vývoj 

na úrovni EÚ, Rady Európy a OSN, nakoľko problematika kybernetickej bezpečnosti stiera hranice 

medzi štátmi a má globálny dopad na fungovanie spoločnosti.  

Téma kybernetickej bezpečnosti sa dotýka všetkých sektorov národného hospodárstva, osobitne 

v oblasti vzniku nových pracovných pozícií, ktoré budú výkon kybernetickej bezpečnosti zabezpečovať. 

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy  

Dňa 31.8.2021 schválila vláda SR Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy 

– ide o dlho očakávanú zbierku špecifických adaptačných opatrení a úloh, ktoré majú zvýšiť 

pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Akčný plán má prispieť k lepšiemu 

premietnutiu adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov. Implementačný 

dokument národnej adaptačnej stratégie tiež identifikuje prístupy, ktoré pomáhajú adaptovať sa na 

prebiehajúce, alebo očakávané zmeny a zvyšujú odolnosť systémov. Kde je to možné využíva pozitívne 

účinky zmeny klímy. Jadrom dokumentu je sedem špecifických oblastí: 

▪ ochrana, manažment a využívanie vôd,  

▪ udržateľné poľnohospodárstvo,  

▪ adaptované lesné hospodárstvo,  

▪ prírodné prostredie a biodiverzita,  

▪ zdravie a zdravá populácia,  

▪ adaptované sídelné prostredie 

▪ technické, ekonomické a sociálne opatrenia. 

Pre obdobie do roku 2027 (platnosť dokumentu) identifikuje tento plán 169 úloh v rámci 45 opatrení.17  

  

 
17 Vláda schválila súbor opatrení, ktoré zvýšia pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy (minzp.sk) 
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Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 202518 

 Vláda Slovenskej republiky dňa 8. septembra 2021 schválila návrh Migračnej politiky Slovenskej 

republiky s výhľadom do roku 2025 (ďalej len „migračná politika“), ktorý bol predložený Ministerstvom 

vnútra SR na základe uznesenia vlády SR č. 239/2020 k návrhu Programového vyhlásenia vlády 

Slovenskej republiky na roky 2020-2024 (ďalej len „PVV SR“). Dokument vychádza z téz PVV SR pre 

oblasť migrácie a nadväzuje na Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2020.  

Materiál je základným dokumentom Slovenskej republiky a východiskom budovania modernej, 

komplexnej a účinnej politiky vlády Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach migrácie. 

Ciele migračnej politiky sa zameriavajú na: 

▪ vytváranie priaznivých podmienok pre pracovnú mobilitu, ako jedno z riešení nepriaznivého 

demografického vývoja na Slovensku legálnou a riadenou formou, 

▪ zabezpečenie súladu potrieb hospodárstva Slovenskej republiky s požiadavkami spoločenskej 

kohézie, 

▪  vytváranie nových foriem a nástrojov návratovej politiky pre reintegráciu občanov Slovenskej 

republiky prichádzajúcich zo zahraničia, 

▪ zabezpečenie podmienok pre úspešnú integráciu cudzincov do slovenskej spoločnosti, 

▪ efektívne riadenie a zvládanie migračných tokov, 

▪  prevenciu vzniku nelegálnej migrácie v krajinách pôvodu prostredníctvom efektívnych foriem 

a nástrojov humanitárnej a rozvojovej pomoci, 

▪  dôraz na zabezpečenie udeľovania medzinárodnej ochrany v súlade s právnym poriadkom.  

Migračná politika s výhľadom do roku 2025 ako strategický dokument stanovuje základné ciele, smery 

a princípy vývoja v oblasti migrácie. Konkretizáciu jednotlivých úloh a opatrení v časovom a vecnom 

vyjadrení zabezpečia príslušné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie zainteresované subjekty vo 

svojich akčných plánoch. Dokument podrobne rozoberá tieto oblasti: 

▪ ciele a princípy migračnej politiky, 

▪ migračná politika v kontexte členstva SR v EÚ,  

 
18 Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26387/1 
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▪ legálna migrácia s dôrazom na riadenú ekonomickú migráciu, 

▪ emigrácia zo SR s dôrazom na návrat pracovnej sily, 

▪ medzinárodná ochrana,  

▪ integrácia, 

▪ nelegálna migrácia a hranice,  

▪ readmisné dohody a návraty,  

▪ boj proti obchodovaniu s ľuďmi, 

▪ humanitárna a rozvojová spolupráca,  

▪ komunikácia tém migrácie.  

Medzinárodná migrácia je spoločenský jav, ktorý výrazne ovplyvňuje politiku štátov a má dočasný, ako 

aj dlhodobý potenciál meniť populačnú štruktúru jednotlivých krajín. Je to globálny fenomén, ktorého 

riadenie si vyžaduje úzku spoluprácu relevantných domácich a medzinárodných aktérov. Súčasná 

mobilita ľudí je vyššia ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii a naďalej prudko stúpa, čím sa 

stáva jednou z určujúcich globálnych otázok 21. storočia. Z približne 200 štátov sveta sú všetky buď 

zdrojové, tranzitné alebo cieľové. Migrácia vyžaduje komplexný, systémový, flexibilný a dlhodobo 

udržateľný prístup a kvalifikované riadenie, pretože objektívne ovplyvňuje súčasnosť a bude 

ovplyvňovať aj budúcnosť EÚ, vrátane SR. Čoraz viac sa akcentuje posilňovanie súčinnosti a prepojenia 

politiky migrácie s ostatnými politikami, najmä bezpečnostnou politikou a obrannou politikou, 

rozvojovou politikou (podporou udržateľného rozvoja), populačnou politikou a politikou 

zamestnanosti. Migračná politika rámcuje kľúčové oblasti, ktorých sa migrácia týka a zároveň odkazuje 

na stratégie a koncepcie, ktoré už boli pre konkrétne oblasti vypracované.  

Cieľom migračnej politiky je v súlade s národnými záujmami a medzinárodnými záväzkami SR vytvárať 

podmienky v oblasti legálnej migrácie so zreteľom na priority, potreby a schopnosti prijímania 

cudzincov, vrátane ich integrácie do spoločnosti. Migračná politika presadzuje taký rozmer regulovanej 

pracovnej mobility, ktorá bude predchádzať spoločenským, ekonomickým a environmentálnym 

napätiam a bude vychádzať z dôrazu na zachovanie bezpečnosti SR a práv občanov SR, ako aj práv 

cudzincov zdržiavajúcich sa na území SR. Migračné toky budú podporované v súlade s potrebami a 

kapacitami slovenskej spoločnosti, ekonomiky a so zahranično-politickými záujmami SR. V oblasti 

medzinárodnej ochrany je cieľom naďalej poskytovať efektívnu ochranu tým, ktorí ju potrebujú, a 

zároveň zamedzovať zneužívaniu azylového systému, a to aj cestou reformy Spoločného európskeho 

azylového systému. Ďalšími cieľmi migračnej politiky SR sú účinný boj proti nelegálnej migrácii a s tým 
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súvisiace negatívne javy, ako je obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie, ako aj posilnenie ochrany 

vonkajšej schengenskej hranice a realizácia návratovej politiky vo vzťahu k osobám zdržujúcim sa na 

území SR neoprávnene.  

Za jednotlivé oblasti migračnej politiky zodpovedajú v rámci kompetencií jednotlivé orgány štátnej 

správy. Realizácia migračnej politiky je však založená na koordinovanom postupe nielen príslušných 

štátnych orgánov, ale aj orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, pričom predpokladá aj široké 

zapojenie medzinárodných organizácií, občianskeho, súkromného a akademického sektora, ako aj 

komunít migrantov, s ohľadom na národný, regionálny a medzinárodný kontext.  

SR je členom viacerých medzinárodných organizácií a zoskupení, ktoré venujú problematike migrácie 

sústredenú pozornosť. Vo vzťahu k migračnej politike je preto politický a právny rámec EÚ pre 

Slovensko určujúci a z dôvodov daných povahou členstva možno predpokladať, že ním aj zostane. V 

podmienkach EÚ je oblasť migrácie a azylu dynamickou agendou s narastajúcou mierou harmonizácie, 

ako aj s nejasnými dopadmi na spoločnosť jednotlivých členských štátov EÚ. EÚ má spoločné politiky 

vzťahujúce sa na azyl a prisťahovalectvo od roku 1999. EÚ prijala v uplynulom období, najmä v súvislosti 

s migračnou situáciou od roku 2015, niekoľko strategických dokumentov, ktoré sú často sprevádzané 

aj legislatívnymi návrhmi. Zároveň je potrebné byť, pokiaľ ide o politické záväzky SR, byť aktívnym v 

procese ich implementácie. Komplexná spolupráca EÚ s krajinami pôvodu a tranzitu pri využití širšieho 

spektra nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii (obchodná, vízová, rozvojová politika, investície...), sa stáva 

z hľadiska kontroly migračných tokov strategickým prístupom. Základným záujmom EÚ a SR pritom 

zostáva zabezpečenie plnej spolupráce tretích štátov pri readmisii nelegálnych migrantov. V ďalšom 

období bude preto veľmi dôležitá pokračujúca spolupráca s Tureckom a nové usporiadanie vzťahov s 

africkými krajinami po skončení platnosti Dohody z Cotonou (december 2020). Z geografického 

hľadiska však pre SR ostávajú aj naďalej prioritnými krajinami pre spoluprácu v oblasti migrácie 

Ukrajina a krajiny Západného Balkánu. Táto oblasť je do značnej miery ovplyvnená aj procesmi EÚ v 

rámci vnútorného riadenia migrácie a bude mať dosah aj na migračnú politiku SR – konkrétne ide o 

posilnenie mandátu agentúry FRONTEX, navrhovanú transformáciu EASO na Európsku agentúru pre 

azyl, či ďalšie diskusie o reforme Spoločného európskeho azylového systému, ktoré prebiehajú na 

základe balíka legislatívnych návrhov zo septembra 2020 (Nový pakt o migrácii a azyle).  

Na účely migračnej politiky, sa rozumie pod legálnou migráciou najmä vstup do krajiny s platnými 

dokladmi, vízom alebo príslušným povolením na pobyt. SR sa v posledných rokoch zaoberá v oblasti 

legálnej migrácie najmä riadenou ekonomickou migráciou, pracovnou mobilitou, pobytom za účelom 
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zamestnania, podnikania, štúdia a s tým súvisiace zlúčenia rodín. Riadená ekonomická migrácia je 

determinovaná najmä tzv. megatrendami, ako sú geopolitické faktory, zmeny na trhu práce, populačný 

vývoj, najmä starnutie populácie, zmeny vo vzdelávacích systémoch, technologické zmeny, digitalizácia 

a prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Riadenie ekonomickej migrácie musí tiež 

odpovedať na výzvy globálnej súťaže o talenty a kvalifikovanú pracovnú silu, najmä ich aktívnym 

vyhľadávaním a vytváraním podmienok pre ich príchod a pôsobenie. V tomto procese je kľúčové 

vytváranie atraktívneho prostredia pre cudzincov, ktorí sú potrební na rozvoj nášho hospodárstva a 

spoločnosti. Pracovná mobilita sa tak stáva výrazným komponentom legálnej migrácie na územie SR. 

Uvedené megatrendy SR sú zohľadnené v Stratégii pracovnej mobility cudzincov, ktorej cieľom je 

zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na 

účel zamestnania a podnikania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily. 

Táto úloha je prezentovaná aj v Stratégii hospodárskej politiky SR do roku 2030 a detailnejšie 

rozpracovaná v Akčnom pláne inteligentného priemyslu. Pozitívny dopad na spoluprácu a koordináciu 

členských štátov EÚ pri riadení ekonomickej migrácie bude mať aj novozriadený Európsky orgán práce 

so sídlom v Bratislave, ktorého náplňou bude dohľad nad správnym uplatňovaním európskeho 

pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách. Prioritami SR v oblasti 

riadenej ekonomickej migrácie je najmä:  

▪ vynaložiť všetky dostupné prostriedky na bezproblémové zvládanie, riadenie a kontrolu 

príchodu cudzincov za prácou v súlade s absorpčnými kapacitami a potrebami SR;  

▪ posilniť bezpečnostné prvky riadenej ekonomickej migrácie s prioritným zameraním na 

kontrolu predkladaných dokladov, odhaľovanie ich falzifikátov, ako aj na odhaľovanie 

zneužívania riadenej ekonomickej migrácie pri použití legálnych dokladov;  

▪ prepojiť informačné systémy a posilniť spoluprácu medzi zainteresovanými inštitúciami;  

▪ zabezpečovať poskytovanie informácií pre cudzincov vo svetových jazykoch prostredníctvom 

vytvorenia informačného portálu;  

▪ zabezpečiť efektívne a promptné zásahy útvarov kontroly v prípadoch porušovania zákonov a 

nelegálneho zamestnávania;  

▪ zefektívniť a digitalizovať proces získavania povolení na pobyt;  

▪ pokračovať v zlepšovaní spolupráce kontrolných orgánov na vnútroštátnej, ako aj cezhraničnej 

úrovni s cieľom zlepšiť odhaľovanie porušení zákonov a nelegálneho zamestnávania;  

▪ optimalizovať počet zamestnancov na najviac exponovaných pracoviskách.  
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Všeobecné globalizačné efekty aj vývoj v slovenskej spoločnosti v súvislosti s členstvom SR v EÚ a v 

schengenskom priestore priniesol popri pozitívnych prvkoch i niektoré negatíva, najmä vo forme 

zvýšenej emigrácie občanov SR, s citeľným odlivom kvalifikovanej pracovnej sily, a to tak v kategórii 

vysokoškolsky vzdelaných osôb, ako aj v kategórii nedostatkových profesií, prípadne trvalý odchod 

študentov vysokých škôl. V dôsledku toho SR čelí oslabovaniu vlastného pracovného trhu, 

vzdelanostného potenciálu, populácie v reprodukčnom a produktívnom veku a následne starnutiu 

obyvateľstva, ako aj niektorým sociálnym výzvam, zvýrazneným nedostatkom kvalitných 

reintegračných programov motivujúcich návrat občanov SR späť do krajiny. Priority SR v oblasti 

emigrácie zo SR, resp. na podporu reintegrácie pracovnej sily sú:  

▪ monitorovať a analyzovať emigračné toky občanov a kvalifikovaných zahraničných 

pracovníkov, študentov a akademikov v SR úspešne integrovaných zo SR, skúmať formy, 

príčiny, dôsledky i negatíva emigrácie a načrtnúť odhady predbežného záujmu o návrat do 

krajiny;  

▪ vypracovať novú komplexnú stratégiu s cieľom redukovať ekonomické, spoločenské a 

demografické príčiny emigrácie kvalifikovanej pracovnej sily v kategórii nedostatkových 

profesií aj v kategórii vysokoškolsky vzdelaných osôb (trvalý odchod absolventov vysokých 

škôl);  

▪ vytvoriť informačno-konzultatívnu platformu pre občanov SR v zahraničí;  

▪ vyhodnotiť efektivitu a skúsenosti so súčasnými schémami na zatraktívnenie návratu a 

reintegrácie vysokoškolsky vzdelaných osôb na územie SR a prijať primerané opatrenia na 

zlepšenie ich fungovania;  

▪ uľahčovať proces rodinnej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej reintegrácie navrátených 

občanov SR, s ohľadom na špecifické potreby detí a mládeže. 

Integrácia cudzincov, ktorí sa legálne zdržiavajú na území SR a majú záujem natrvalo sa usadiť na území 

SR, je zásadným nástrojom úspešnej migračnej politiky, pričom ide o kontinuálny, dlhodobý a 

dynamický obojstranný proces vzájomného rešpektovania sa a recipročného uznávania práv a 

povinností všetkých obyvateľov. SR sa prikláňa k integračnému modelu, ktorý je založený, okrem 

dodržiavania slovenskej legislatívy, aj na rešpektovaní kultúrnych reálií, jazyka a tradícií SR cudzincami. 

Očakáva sa, že integračné opatrenia budú viesť k existencii koordinovaných a navzájom prepojených 

nástrojov a opatrení, ktoré umožnia cudzincom zaradiť sa na pracovný trh, ovládať štátny jazyk, mať 

prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám, bývaniu a umožniť ich účasť na 
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občianskom a politickom živote, prípadne môžu viesť k udeleniu štátneho občianstva Slovenskej 

republiky. Cieľom SR v oblasti integrácie cudzincov v rámci migračnej politiky je najmä zaistiť dlhodobo 

bezproblémové spolunažívanie všetkých obyvateľov SR. Cielené integračné opatrenia zabezpečia 

cudzincom dôstojné podmienky pre život, čím predídu vzniku prípadných negatívnych sociálnych javov.  

Prioritami SR v rôznych oblastiach integrácie cudzincov je najmä:  

▪ posilniť integráciu cudzincov na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí;  

▪ zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti cudzincov a výučbu slovenského jazyka ako cudzieho 

jazyka pre cudzincov;  

▪ podporiť prístup cudzincov k primeranému bývaniu;  

▪ podporiť kultúrnu a spoločenskú integráciu cudzincov na území SR;  

▪ zabezpečiť systémovú úpravu integrácie zraniteľných skupín cudzincov, najmä osôb s udelenou 

medzinárodnou ochranou;  

▪ zaviesť odborný predmet do štúdia sociálnej práce, ktorý by bol zameraný na možnosti využitia 

metód sociálnej práce a sociálnej politiky pri integrácii cudzincov v SR;  

▪ posilniť sociálnu inklúziu a súdržnosť, ktoré pomôžu cudzincom lepšie sa integrovať do nových 

komunít;  

▪ zaviesť mechanizmus jazykovej a kultúrnej orientácie pre cudzincov;  

▪ podporiť aktivity zamerané na rozvoj medzikultúrneho a medzináboženského dialógu a 

presadzovanie myšlienok porozumenia a vzájomného rešpektovania kultúrnej rozmanitosti s 

cieľom posilniť sociálnu súdržnosť;  

▪ zefektívniť a digitalizovať proces získavania údajov o zdravotnom stave cudzincov 

prostredníctvom prepojeného informačného systému medzi MV SR a MZ SR, tzv. e-Health 

Migration;  

▪ podporovať, implementovať a kontrolovať poskytovanie adekvátnej, na dôkazoch založenej 

preventívnej a zdravotnej starostlivosti pre cudzincov a monitorovať zdravotné indikátory a 

potreby cudzincov nachádzajúcich sa v SR v súlade so štandardnými a odporúčanými postupmi 

pre výkon prevencie, diagnostiku a liečbu. 

Migrácia vo všetkých jej formách a prejavoch je objektívne súčasťou každodenného života svetového 

spoločenstva a zasahuje jeho jednotlivých členov a krajiny, vrátane SR, bez ohľadu na to, ako tento jav 

hodnotia a ako sa k nemu stavajú. Migrácia patrí celosvetovo medzi najväčšie výzvy súčasnosti a 

výhľadovo ňou ostane aj naďalej. Efektívne zvládať a riadiť ju dokážeme iba aktívnym prístupom, 
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založeným na cieľavedomej práci, včasnom strategickom plánovaní, rozpracovávaní jej jednotlivých 

aspektov a implementácii vhodných opatrení, vrátane spolupráce s partnermi.  

Cieľmi SR v oblasti migrácie je najmä pracovná mobilita, zabezpečená legálnou a riadenou formou v 

súlade s potrebami hospodárstva SR, reintegrácia občanov SR prichádzajúcich zo zahraničia, integrácia 

cudzincov do slovenskej spoločnosti, ako neoddeliteľný aspekt úspešnej, riadenej migrácie a efektívny 

prístup v oblasti návratovej politiky. Z uvedeného dôvodu je potrebné migračnú politiku, ako hlavný 

určujúci nástroj pre rozvoj migračnej politiky SR na obdobie nasledujúcich piatich rokov, rozpracovať 

do akčných plánov, ktoré príjmu všetky zainteresované subjekty vo svojej vecnej pôsobnosti a 

priebežne ich budú vyhodnocovať a aktualizovať podľa aktuálneho vývoja situácie v oblasti migrácie v 

SR, v koordinácii a úzkej súčinnosti s Riadiacim výborom pre migráciu a integráciu cudzincov a jeho 

odbornými pracovnými skupinami. 

 Udalosti a podujatia zamerané na vzdelávanie a inovácie na národnej a regionálnej 

úrovni (súvisiace s CŽV, formálnym a neformálnym vzdelávaním) 

Dňa 1.7.2021 sa konal webinár Small Talks by HB Reavis: Pracovné pozície budúcnosti. Práca s dátami 

už nie je iba záležitosťou IT segmentu. Digitalizácia a využitie dát je na vzostupe všade – medzi dátami 

a relevantnými výstupmi však treba jeden dôležitý článok – človeka. O tom ako bude vyzerať práca 

budúcnosti, aké nové pracovné pozície vzniknú a ako sa na budúcnosť pozerajú poskytovatelia 

pracovných priestorov a HR-isti diskutovali Andrej Popovič, HB Reavis, Eva Vavráková, Origameo a 

headhunter Dalibor Slávik. Webinár sa zameral predovšetkým na témy ako hybridný priestor, zmeny 

v zamestnávaní a očakávaniach zamestnávateľov i zamestnancov po pandémii keď sa zistilo, že veľa 

ľudí môže pracovať z domu. Na prácu z domu, resp. zmenené podmienky je však dôležité nastaviť 

priestor (aj fyzický priestor vo firme), pretože nie všetky pozície sa dajú vykonávať z domu a tiež je 

dôležité nájsť správny pomer práce z domu vyhovujúci zameraniu a cieľom firmy ako aj zamestnancom. 

Pri nastavovaní pracovného prostredia (aj priamo vo firme) je dôležité použiť možnosti dátovej 

analytiky (aj zo senzorov na pracovisku), pretože je dôležité sa naučiť používať priestor efektívne. 

Z manažmentu je často potreba kontroly zamestnancov, ktorú však zamestnanci neprijímajú dobre. 

Jedným z nových povolaní, ktoré sa javí ako dôležité v budúcnosti je manažér pracovného priestoru, 

ktorý má vytvárať pocit komunity, spolupatričnosti a podporovať záujem riešiť spoločné úlohy 

projektu/firmy. Tiež sa mení práca office manažérov, ktorí by mali vedieť usmerniť ostatných 

zamestnancov pri výbere vhodných priestorov vo firme na rôzne aktivity súvisiace s prácou alebo 
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firemnými benefitmi a pod. Dôležitou pozíciou bude aj community manager – manažér komunity, ktorý 

by mal budovať komunitu firemnej značky.  

Pri nastavovaní stratégie hybridnej práce je dôležité brať do úvahy aj celoživotné vzdelávanie (CŽV), 

upskilling lídrov (dôležitá je orientácia na leadership by objectives – líderstvo/manažment orientovaný 

na dosiahnutie cieľov). Dôležitá je aj tzv. „hybridná etiketa“, aby sa nezabúdalo na tých, ktorí pracujú 

z domu (keďže pracujúcich z domu je menej vidieť, je tendencia na nich zabúdať, preto je dôležité ich 

na začiatku aj na konci schôdze napr. vyzvať, aby mali priestor sa vyjadriť a pod.). Veľmi dôležitým sa 

tiež javí naučiť sa komunikovať naprieč generáciami, keďže v súčasnosti pracuje vedľa seba až 4-5 

generácií. 

Diskutujúci sa zhodli, že pandémia COVID-19 zatiaľ očakávania zamestnávateľov, čo sa týka prijímania 

zamestnancov, veľmi nezmenila, dôležitými zostávajú spolupráca a sociálne zručnosti. Organizácie tiež 

hľadajú ľudí, ktorí sú sektoroví odborníci a nepodliehajú stresu. Čo sa zmenilo, sú skôr očakávania 

zamestnancov, oveľa väčší dôraz je kladený na možnosť práce z domu a flexibilitu aj pracovného času 

(v závislosti od jednotlivých pracovných pozícií). Univerzálne pravidlo na hybridnú prácu, resp. pomer 

práce z domu a v priestoroch organizácie neexistuje, každá spoločnosť si tento pomer musí nastaviť 

sama podľa vlastného zamerania a cieľov, ktoré chce dosiahnuť.  

1.2 Činnosť Aliancie sektorových rád 

 Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou 

Od začiatku realizácie projektu prebehlo šestnásť etáp posudzovania a schvaľovania NŠZ Alianciou. 

Okrem štandardného posudzovania celého obsahu predkladaných NŠZ Aliancia schvaľovala 

a posudzovala živnostenské minimum a živnostenské minimum - práca s ľudským telom. Členovia 

Aliancie pri svojej činnosti využívajú Informačný systém NSP/SRI, v ktorom priraďujú inovácie k NŠZ, 

ich charakteristiky a tiež odborné vedomosti a odborné zručnosti. 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 súčasnosti ide o hlavnú úlohu 

členov Aliancie, ktorá je náročná z hľadiska odborného i časového. V sledovanom období sa 

posudzovalo v piatich etapách celkovo 274 NŠZ, a to nasledovne:  
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▪ XII. etapa od 4. 6. 2021 do 21.6. 2021 – 64 NŠZ;  

▪ XIII. etapa od 22. 6. 2021 do 12.7. 2021 – 44 NŠZ; 

▪ XIV. etapa od 19.7. 2021 do 30.7. 2021 – 23 NŠZ; 

▪ XV. etapa od 9.8. 2021 do 20.8. 2021 – 63 NŠZ; 

▪ XVI. etapa od 27.8. 2021 do 13.9. 2021 – 80 NŠZ; 

XII. etapa  – 4. 6. 2021  

V čase finalizácie PS 10 od 4.6. 2021 do 18.6. 2021 prebiehalo schvaľovanie NŠZ v XVII. etapy - 64 

revidovaných a vytvorených NŠZ. Do posúdenia a schvaľovania NŠZ v rámci XII. Etapy NŠZ  sa zapojilo 

celkovo 16 z 29 členov. Pri dvoch členoch sa očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania 

členov Aliancie v XII. 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. 1 tejto správy.  

XIII. etapa – 25.6. 2021  

Dňa 25. júna 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 44 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období jún 2021. Zároveň bola Aliancii zaslaná aj požiadavka o schválenie 

živnostenského minima, ktorý je súčasťou prílohy e-mailu. Na tomto linku: 

https://forms.office.com/r/ZfUZrww41a 

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/2021/06/20210628_schvalovanie_13.zip. Termín na 

vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 12. júl 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ:  

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

1. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení 

2. Veterinárny technik 

3. Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia 

https://forms.office.com/r/ZfUZrww41a
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/06/20210628_schvalovanie_13.zip
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Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

4. Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle 

5. Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

6. Špecialista technológ v obuvníckej výrobe 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

7. Riadiaci pracovník (manažér)pri prvotnom spracovaní dreva 

8. Stolár, výrobca nábytku 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

9. Operátor zariadenia na výrobu papiera 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

10. Kováč pre strojné kovanie 

11. Umelecký kováč 

Sektorová rada pre elektrotechniku 

12. Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike 

13. Technológ káblovej výroby 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby 

14. Pracovník pri priehradke na pošte 

15. Pracovník riadenia železničnej dopravy 

16. Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy 
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17. Technik údržby lietadiel 

18. Dispečer mestskej hromadnej dopravy 

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel 

19. Komentátor 

20. Kultúrny agent 

21. Muzikológ 

22. Notograf 

23. Rozhlasový moderátor 

24. Správca depozitára 

25. Televízny moderátor 

26. Výskumník pamiatkového fondu 

27. Grafický dizajnér (grafik) 

28. Prenosový technik 

29. Umelecký grafik 

30. Výskumník archívno-historický 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

31. Koordinátor dobrovoľníkov 

32. Športový manažér  

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 

33. Špecialista reportingu v účtovníctve 

34. Prepisovačka 

35. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov 



   
 
 

108 
 
 

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby 

36. Dentálna hygienička 

37. Pediatrický pneumológ a ftizeológ 

38. Plastický chirurg 

39. Pôrodná asistentka špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii 

a pôrodníctve 

40. Gerontopsychiater 

41. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne 

42. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár 

43. Sociálny poradca 

44. Špecialista samosprávy pre sociálne služby 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 18 z 29 členov. Pri dvoch členoch sa očakávala 

nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva 

životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XIII. 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. 1 

tejto správy. Súčasťou schvaľovania NŠZ bolo aj schvaľovanie živnostenského minima, ku ktorému boli 

zaslané pripomienky. Vzhľadom k tomu, že pripomienky boli akceptované ako relevantné, bolo 

potrebné ich zapracovať a teda nová verzia živnostenského minima pôjde opätovne na schválenie. 

XIV. etapa – 19.7. 2021  

Dňa 19. júla 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 23 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období júl 2021. Na tomto linku: https://forms.office.com/r/h5VM9tFVDz 

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/2021/07/2021-07-19_schvalovanie_14.zip.  

https://forms.office.com/r/h5VM9tFVDz
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-19_schvalovanie_14.zip


   
 
 

109 
 
 

Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 30. júl 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

1. Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

2. Kvalitár, kontrolór textilu a odevov 

3. Operátor stroja na pletenie (pletiar) 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

4. Kvalitár, kontrolór výrobkov z dreva 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

5. Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou 

6. Špecialista internetového predaja 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby 

7. Riadiaci pracovník (manažér) v poštových službách 

8. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre 

9. Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry 

10. Riadiaci letovej prevádzky 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 

11. Hlavný projektový manažér 

12. Špecialista odmeňovania a benefitov 

13. Odborný pracovník pre monitoring a vymáhanie pohľadávok 
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14. Operátor dát 

Sektorová rada pre zdravotníctvo a sociálne služby 

15. Dermatovenerológ 

16. Diabetológ 

17. Internista 

18. Lekár pracovného lekárstva 

19. Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých 

20. Všeobecný lekár pre deti a dorast - Pediater 

21. Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii 

22. Zdravotnícky záchranár bez špecializácie 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

23. Tlmočník cudzích jazykov 

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 XIV. 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. 1 

tejto správy. 

XV. etapa – 9.8. 2021  

Dňa 9. augusta 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 63 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období júl 2021. Na tomto linku: https://forms.office.com/r/5iYxY6VKcW    

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/2021/08/2021-08-09_schvalovanieXV.zip . 

https://forms.office.com/r/5iYxY6VKcW
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-09_schvalovanieXV.zip
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Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 20. august 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ: 

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

1. Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle 

2. Technik banského monitoringu 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

3. Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a triedenie dreva 

4. Špecialista pre technický rozvoj v lesníctve 

5. Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a technický rozvoj v lesníctve 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

6. Technológ pre spracovanie plastov 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

7. Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 

8. Umelecký kovolejár a kovotepec 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 

9. Dispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

10. Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov 

11. Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov 

12. Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

13. Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov 
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Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

14. Nastavovač CNC strojov 

15. Strojársky technik kontroly kvality 

16. Technik metrológ 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

17. Betonár 

18. Murár 

19. Stavebný technik kontroly kvality, laborant 

20. Asistent stavebného dozoru 

21. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 

22. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 

23. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

24. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu 

25. Operátor výrobne obaľovaných zmesí 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

26. Pomocník v kuchyni 

27. Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru 

28. Predvádzač tovaru (promotér) 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby 

29. Pracovník v sklade (skladník) 

30. Vodič nákladného motorového vozidla 

31. Vodič dodávkového vozidla 
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Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel 

32. Dirigent 

33. Inštrumentálny sólista 

34. Knižničný manipulant 

35. Mozaikár 

36. Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny) 

37. Šéfdirigent 

38. Šéfredaktor 

39. Textový korektor 

40. Astronóm – pozorovateľ 

41. Obrazový strihač 

42. Písmomaliar 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

43. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením 

44. Učiteľ základnej umeleckej školy 

45. Výchovný poradca 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

46. Diplomat, konzul 

47. Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ 

48. Odborný pracovník EURES 

49. Odborný pracovník exekučnej agendy 

50. Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok 

51. Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti 
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52. Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie 

53. Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia 

54. Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície 

55. Strážny pracovník väzenskej služby 

56. Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu 

57. Špecialista v colnej oblasti 

58. Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno poradenských služieb pre 

občana 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 

59. Metodik účtovníctva 

60. Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov 

61. Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

62. Vlásenkár 

63. Tvorba, tetovač tela 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 20 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 XV. 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. 1 

tejto správy. 

XVI. etapa – 27.8.2021  

Dňa 27. augusta 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 80 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období august 2021. Na tomto linku: 
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https://forms.office.com/r/RcwgyCQSRD  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/2021/08/2021-08-27-

schvalovanie_XVI.zip  

Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 13. september 2021.  

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

1. Chovateľ ošípaných 

2. Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 

3. Vinohradník 

4. Kováč, podkúvač 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

5. Technológ pre úpravu nerastných surovín 

6. Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle 

Sektorová rada pre potravinárstvo 

7. Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá 

8. Spracovateľ hydiny 

9. Špecialista údržby v potravinárskej výrobe 

10. Technik údržby v potravinárskej výrobe 

11. Výrobca trvanlivého pečiva 

12. Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov 

https://forms.office.com/r/RcwgyCQSRD
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-27-schvalovanie_XVI.zip
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-27-schvalovanie_XVI.zip
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Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

13. Brašnár 

14. Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

15. Odevný stylista 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

16. Pomocný pracovník v poľovníctve 

17. Riadiaci pracovník (manažér) špecializovaného strediska v lesníctve 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

18. Tlačiar, operátor tlače 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

19. Technický pracovník v hutníctve 

20. Majster (supervízor) v kováčstve 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 

21. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

22. Majster (supervízor) výroby keramiky a porcelánu 

23. Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a porcelánu 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

24. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe 

25. Predajca motorových vozidiel 

26. Prevádzkový zámočník (údržbár) 

27. Strojársky technik automatizácie 
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Sektorová rada pre elektrotechniku 

28. Mechatronik 

29. Špecialista elektrokonštruktér 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

30. Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

31. Aplikačný programátor 

32. Databázový analytik 

33. Databázový dizajnér 

34. Dizajnér sietí 

35. Projektant multimediálnych systémov 

36. Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií 

37. Správca databáz 

38. Systémový programátor 

39. Špecialista výstavby telekomunikačných technológií 

40. Špecialista digitálnej transformácie 

41. Špecialista kybernetickej bezpečnosti 

42. Špecialista vývoja používateľských rozhraní 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 

43. Odborný pracovník pre bankopoistenie 

44. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí 

45. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík 
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46. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností 

47. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie 

48. Špecialista makroekonómie 

49. Špecialista menovej a finančnej štatistiky 

50. Špecialista pre bankopoistenie 

51. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore 

52. Špecialista pre dôchodkové sporenie 

53. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí 

54. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík 

55. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva 

56. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb 

57. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností 

58. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia 

59. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchova a šport 

60. Kariérový sprievodca/konzultant 

61. Koordinátor práce s mládežou 

62. Športový administrátor 

63. Športový delegát 

64. Športový inštruktor 

65. Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 

66. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

67. Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov 
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68. Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) 

69. Supervízor administratívnych pracovníkov 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

70. Patológ 

71. Pediatrický gynekológ 

72. Zubný lekár bez špecializácie 

73. Lekár bez špecializácie 

74. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve 

75. Podporný pracovník v zdravotníctve 

76. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

77. Projektový technik v oblasti súkromnej bezpečnosti 

78. Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba) 

79. Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) 

80. Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba) 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 16 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 XVI. etape posudzovania 

a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ boli schválené. V čase finalizovania podkladov do PS 11 neboli 

vznesené pripomienky. Pani Ing. Emília Achbergerová MDaVSR avízovala, že pripomienky zašle, tieto 

budú následne zapracovane do NŠZ.   
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Tabuľka č. 1 Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou v roku 2021 

 

2020/2021 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI.  
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

SPOLU 

18.9. 
2020 

5.10. 
2020  

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

7.1. 
2021 

29.1. 
2021 

22.2. 
2021 

16.3. 
2021 

0.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021  

27.8. 
2021  

 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov 

3 0 0 0 0 7 0 1 2 5 4 0 3 0 0 4 29 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu 

3 0 3 2 2 3 2 1 4 0 3 2 2 1 2 2 32 

Sektorová rada pre potravinárstvo 5 0 0 2 0 2 0 4 3 2 0 0 0 0 0 6 24 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože 

1 3 2 1 3 1 0 3 1 1 1 8 1 2 0 3 31 

Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

0 8 2 1 1 2 2 4 2 2 1 5 2 1 3 2 38 

Sektorová rada pre celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel 

0 2 1 2 2 1 0 1 3 1 2 1 1 0 0 1 18 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 0 1 2 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 14 

Sektorová rada pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

6 0 1 2 3 2 2 2 0 3 2 2 2 0 2 2 31 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, 
minerálne výrobky, nekovové 
materiály 

3 0 0 0 0 6 0 4 3 0 0 6 0 0 5 3 30 
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2020/2021 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI.  
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

SPOLU 

18.9. 
2020 

5.10. 
2020  

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

7.1. 
2021 

29.1. 
2021 

22.2. 
2021 

16.3. 
2021 

0.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021  

27.8. 
2021  

 

Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

0 2 0 0 0 6 1 0 4 0 0 5 0 0 3 4 25 

Sektorová rada pre elektrotechniku 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 2 15 

Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu 

0 7 0 4 2 0 6 0 4 0 2 3 0 0 0 0 28 

Sektorová rada pre vodu, odpad a 
životné prostredie 

0 1 0 1 1 1 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 13 

Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 

3 0 2 1 0 3 3 3 1 4 3 0 0 0 9 0 32 

Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch 

0 4 0 0 3 1 2 6 3 2 3 4 0 2 3 1 34 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

6 0 5 3 0 5 3 5 1 5 3 1 5 4 3 0 49 

Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie 

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 16 

Sektorová rada pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 17 25 

Sektorová rada pre kultúru 
a kreatívny priemsel 

9 0 5 0 0 5 6 0 0 5 9 0 12 0 11 0 62 
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2020/2021 

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI.  
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

SPOLU 

18.9. 
2020 

5.10. 
2020  

23.10. 
2020 

12.11. 
2020 

4.12. 
2020 

7.1. 
2021 

29.1. 
2021 

22.2. 
2021 

16.3. 
2021 

0.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021  

27.8. 
2021  

 

Sektorová rada pre vzdelávanie, 
výchovu a šport 

1 2 0 0 2 0 0 4 0 1 4 5 2 0 3 7 31 

Sektorová rada pre verejné služby 
a správu 

12 8 0 6 0 6 5 0 13 0 6 3 0 0 13 0 72 

Sektorová rada pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 

0 3 0 0 0 2 3 4 5 11 8 8 3 4 3 3 57 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, 
sociálne služby 

0 0 16 7 8 3 7 7 7 10 4 11 9 8 0 7 104 

Sektorová rada pre remeslá a osobné 
služby 

7 0 0 2 1 0 0 0 0 12 0 0 0 1 2 4 29 

SPOLU 63 44 39 37 31 59 47 50 66 65 64 64 44 23 63 80 839 

Plán na revíziu - zmluva                 1509 

Plán na tvorbu - zmluva                 300 

PLÁN SPOLU - do mája 2022                 1809 

ROZDIEL                 -970 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najaktívnejšou sektorovou radou v oblasti predkladania návrhov 

na revíziu a tvorbu NŠZ je Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (104 NŠZ). Na druhú 

priečku sa v aktivite dostala Sektorová rada pre verejné služby a správu (72 NŠZ). Pomyselné tretie 

miesto získala Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel (62 NŠZ). V oblasti tvorby a realizácie 

NŠZ tieto tri sektorové rady tvoria najaktívnejšie odborné tímy. Najmenej aktívnymi v tejto oblasti sú 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie (13 NŠZ), Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

(14 NŠZ) a Sektorová rada pre elektrotechniku (15 NŠZ). 

Celkovo od roku 2020, kedy boli začaté práce na tvorbe a revízii NŠZ do 13.9. 2021 (ukončenie XVI. 

etapy) schválila Aliancia 839 NŠZ. V tabuľke uvádzame stav schvaľovania NŠZ za rok 2021 v termíne od 

7.1.2021 do 13.9.2021. Kompletná textová verzia všetkých NŠZ schválených Alianciou v období jún – 

august 2021 sa nachádza v Prílohe č. 8 tejto správy.  

Živnostenské minimum – 25.6. 2021 

V rámci XIII. a XV. etapy schvaľovania NŠZ sa posudzoval a schvaľoval aj súbor odborných vedomostí a 

odborných zručností pre podnikanie – živnostenské minimum. Aj napriek tomu, že živnostenské 

minimum bolo v rámci XIII. etapy schvaľovania NŠZ 20-timi členmi schválené, bolo potrebné 

zapracovať pripomienky, ktoré zaslal Úrad vlády SR prostredníctvom členky Aliancie. Pripomienky sú 

súčasťou Prílohy č. 1. Následne po zapracovaní pripomienok Realizačný tím SRI dňa 9. augusta 2021 

opätovne zaslal živnostenské minimum na posúdenie a schválenie Alianciou. Na tomto linku: 

https://forms.office.com/r/5iYxY6VKcW sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie štandardov 

v rámci XV. etapy a živnostenské minimum. Posudzovanie a schvaľovanie sa realizovalo v zmysle čl. 2 

štatútu aliancie, bod 1 písmeno l). Obsah živnostenského minima je dostupný v Prílohe č. 2. Do 

posúdenia a schvaľovania sa zapojilo celkovo 20 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 vyplýva, že živnostenské minimum 

bolo schválené. 

Živnostenské minimum – práca s ľudským telom – 27.8. 2021 

V rámci XVI. etapy schvaľovania NŠZ sa posudzoval a schvaľoval súbor odborných vedomostí 

a zručností tzv. živnostenské minimum – práca s ľudským telom. Je to súbor základných informácií, 

odborných vedomostí a odborných zručností v oblasti podnikania, ktoré zjednocujú všetky povolania 

spojené s prácou s ľudským telom. Hovorí o službách, ktoré sa poskytujú v zariadeniach starostlivosti 

https://forms.office.com/r/5iYxY6VKcW
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o ľudské telo. Poskytuje prehľad toho, ako si tieto zariadenia a služby zriadiť, prevádzkovať v rámci SZČ. 

V živnostenskom minime – práca s ľudským telom sú zhrnuté aj práva a povinnosti tých, ktorí tieto 

služby starostlivosti o ľudské telo vykonávajú. Na tomto linku: 

https://forms.office.com/r/RcwgyCQSRD sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie štandardov 

v rámci XVI. Etapy, vrátane živnostenského minima – práca s ľudským telom. Predmetné minimum je 

zároveň dostupné v Prílohe č. 3. Do jeho posúdenia a schvaľovania sa zapojilo celkovo 17 členov z 29 

členov. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie vyplýva, že živnostenské minimum – práca s ľudským 

telom bolo schválené. 

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 posúdením, pripomienkovaním a schválením výstupov Realizačného tímu 

SRI za jedenástu realizačnú etapu. Ide o stálu úlohu členov RV SRI vyplývajúcu zo schváleného štatútu. 

Doteraz (apríl 2019 – september 2021) RV SRI posúdil, spripomienkoval a odsúhlasil celkovo 11 správ, 

a to Úvodnú správu a Priebežnú správu č. 1 až č. 10.  

V rámci vykazovaného obdobia išlo o práce, ktoré sa týkali najmä posúdenia výstupu za jedenástu 

realizačnú etapu, a to:  

▪ 15.6.2021  odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 10 na pripomienky členom RV SRI, 

▪ 16.6.2021  odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 10 členmi RV SRI,  

▪ 16.6.2021 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 10, spracovanie prehľadu 

pripomienkového konania, ktorý je vždy súčasťou finálnej verzie správy,  

▪ 17.6. 2021  prezentácia Priebežnej správy na rokovaní RV SRI a jednomyseľné schválenie 

finálnej verzie Priebežnej správy č. 10 členmi RV SRI na fyzickom rokovaní,  

▪ 18.6.2021  odovzdanie Priebežnej správy č. 10 MPSVR SR, ako objednávateľovi výstupu.  

K priebežnej správe č. 10 bolo celkovo predložených 9 pripomienok, 8 bolo Realizačným tímom SRI 

akceptovaných a do správy zapracovaných. Pripomienky zaslala zástupkyňa MDaV 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. 

https://forms.office.com/r/RcwgyCQSRD
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Tabuľka č. 2 Harmonogram úloh RV SRI do konca realizačného obdobia 2022  

Typ výstupu 

odovzdanie 
návrhu výstupu  
na pripomienky 
členom RV SRI 

odovzdanie 
pripomienok  

k návrhu 
výstupu 

členmi RV 
SRI* 

Schvaľovanie výstupov NP SRI 

osobne na  rokovaní 
RV SRI 

schválenie 
výstupu  per 

rollam 

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.-22.10.2019  

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)  

19.03.2020 

Priebežná správa č. 6 16.06.2020 18.06.2020  x 19.06.2020 

Priebežná správa č. 7 17.10.2020 20.10.2020 
21.10.2020 (zrušené 
rokovanie - Covid 19)  

21.10.2020 

Priebežná správa č. 8 18.01.2021 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 18.06.2021  

Priebežná správa č. 11 17.09.2021  20.09.2021 20.09.2021  

Priebežná správa č. 12 13.12.2021  15.12.2021 
16.12.2021 (v prípade 
dvojdňového 15.-
16.12.2021) 

 

Priebežná správa č. 13 marec 2022    

Priebežná správa č. 14 jún 2022    

Priebežná správa č. 15 september 2022    

Priebežná správa č. 16 november 2022    

Záverečná správa december 2022    

Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Dňa 17. júna 2021 sa na základe rozhodnutia predsedníčky RV SRI uskutočnilo riadne fyzické rokovanie 

členov RV SRI. Na rokovaní potvrdil účasť štátny tajomník MPSVR SR p. Boris Ažaltovič, ktorý prejavil 

záujem o priority a ciele projektu a zároveň aj o napredovanie činnosti sektorových rád. Realizačný tím 

SRI v tejto súvislosti pripravil pozvánku, program rokovania (Príloha č. 4), prezentácie (Príloha č. 5), 

prezenčná listina (Príloha č. 6), závery z rokovania a zápis, ktoré sa uvádzajú v Prílohe č. 7. Program 

rokovania bol stanovený nasledovne: 

▪ Otvorenie rokovania; 

▪ Kľúčové výsledky Národného projektu SRI (apríl 2019 – jún 2021); 
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▪ Prezentácia výsledkov jedenástej realizačnej etapy SRI (17. 03. 2021 – 17. 06. 2021); 

▪ Diskusia; 

▪ Závery z rokovania; 

▪ Zoznam zúčastnených osôb na rokovaní RV SRI je uvedený v prezenčnej listine. 

PROGRAM ROKOVANIA: 

1. OTVORENIE 

Rokovanie otvorila príhovorom PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – predsedníčka RV SR, Ing. Géza Mihály, 

CSc. – člen RV SRI, generálny riaditeľ spoločnosti Trexima Bratislava. Pôvodne bol naplánovaný aj 

príhovor štátneho tajomníka Mgr. Borisa Ažaltoviča, ktorý prijal pozvanie na rokovanie RV SRI, avšak 

bol náhle poverený riešiť iné neodkladné pracovné záležitosti.  

PaedDr. Danica Lehocká, PhD. privítala všetkých zúčastnených na prezenčnom rokovaní RV SRI. 

Uviedla, že pán štátny tajomník Mgr. Boris Ažaltovič bol dôsledne oboznámený s projektom, jeho 

cieľmi, významom, s činnosťou sektorových rád a výsledkami ich práce.  

Pán štátny tajomník prisľúbil, že projekt bude v inovovanej podobe pokračovať aj v budúcom 

programovom období, keďže sektorové rady považuje za kľúčové. Sľúbil, že sa bude zaoberať 

projektom SRI aj mimo rokovania RV SRI. Deklaroval záujem pravidelne sa oboznamovať s výsledkami 

a napredovaním projektu. V súčasnom období má projekt kontinuálne pokračovať v súlade 

s harmonogramom.  

Ing. Géza Mihály, CSc. privítal zúčastnených a ocenil možnosť osobného stretnutia. Vyzdvihol RV SRI 

ako koordinuje a riadi činnosť v jednotlivých sektorových radách. Uviedol, že sektorové rady majú 

veľmi cenné výsledky a v histórii Slovenska nikdy nebolo vytvorených 24 sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov (ďalej „SSRĽZ“). Zdôraznil aj ich prierezovosť a využiteľnosť v jednotlivých rezortoch.  

Vníma podporu MPSVR SR a RV SRI ako veľký prínos na dosahovanie kvalitných výsledkov v projekte. 

Vyzdvihol kvalitu SSRĽZ a kam sa jednotlivé sektory dostali pri nastavovaní opatrení.  

Spomenul pozitívne a kritické faktory, ktoré je potrebné v sektoroch riešiť a ktoré spadajú do kompe-

tencie MPSVR SR, ale aj prierezovo do kompetencie MŠVVaŠ SR, napríklad: nesúlad uplatniteľnosti,  

absolventov a trhu práce; neschopnosť škôl pripravovať absolventov na pracovné miesta, čo signalizujú 
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aj zväzy zamestnávateľov. Nespokojní sú aj zamestnávatelia aj odborári. Veľké množstvo absolventov 

škôl prichádza do evidencie úradov práce, sociálnych vecí a rodiny alebo do praxe mimo vyštudo-vaný 

odbor. P. Mihály spomenul neefektívnosť vynakladaných finančných prostriedkov vo formálnom 

vzdelávaní, čo predstavuje približne 250 miliónov EUR ročne. Tieto financie by sa dali využiť inak, 

napríklad v sektore zdravotníctva na vyššie platy. Na vysokých školách chýbajú erudovaní odborníci, 

inovatívni profesori, ktorých tiež treba motivovať priaznivými mzdovými podmienkami. Ďalej 

spomenul, že v rámci NP SRI spolupracuje 105 zástupcov univerzít a vysokých škôl v sektorových 

radách, čo je veľký mozgový potenciál. V rámci NP SRI pôsobí aj expertná komisia, napr. prof. Dado, 

prof. Magvaši, prof. Ochotnícky, prof. Molnár, prof. Sipko, doc. Zábojník, doc. Rosa, doc. Pavelka a 

ďalší, ktorých podnety sú veľmi cenné. Táto expertná skupina spracovala návrh viacerých opatrení na 

prijatie účinnej stratégie vlády SR v boji proti pandémii, k oživeniu ekonomiky a k odstráneniu 

stagnácie produktivity. V súčasnosti sa pripravuje oslovenie jednotlivých rezortov s cieľom propagácie 

dosiahnutých výsledkov NP SRI a prezentácie námetov na oživenie ekonomiky SR. Zdôraznil veľký 

význam a opodstatnenie projektu. Upozornil, že výsledky treba posúvať ďalej, čo si vyžaduje 

odhodlaných ľudí, ktorí sa oboznámia s projektom. Je potrebné kvalitnejšie šíriť výstupy NP SRI. 

V kontexte zmien v slovenskej ekonomike zdôraznil, že je potrebné podporiť nie len zamestnancov vo 

výrobe, ale hlavne predvýrobnú etapu vo firmách, teda vývoj a inovácie, ktoré na Slovensku absentujú. 

Úloha zamestnávateľov je podporiť túto predvýrobnú fázu. Je nevyhnutné realizovať nielen 

štrukturálne zmeny, teda podporiť výskum a vývoj a inovácie, ale aj prenos know-how zo zahraničia. 

Tiež je potrebné si uvedomiť význam vedomostného kapitálu a vzdelávania. Platy a kvalifikácia sú pre 

nastavenie kvality kľúčové. Pokiaľ docielime implementáciu SSRĽZ, tak slovenská ekonomika bude 

nasledovať vyspelé krajiny. Pokiaľ nie, padneme do pasce menej rozvinutých štátov alebo budeme 

stagnovať. Je to vysoká zodpovednosť. Tento projekt vyzýva príslušné ministerstvá a zástupcov tohto 

štátu urobiť racionálne kroky a prevziať zodpovednosť.   

Predsedníčka RV SRI nadviazala na príhovor p. Mihályho a zdôraznila, že je nevyhnutná väčšia 

diseminácia výsledkov projektu. Zdôraznila nesúlad trhu práce so vzdelávaním. Výstupy projektu sú 

základ, ktorý môže pomôcť realizovať nápravné opatrenia. Výstupy NP SRI sú kľúčové a treba uvažovať 

nad tým ako sa spropagujú výstupy sektorových rád. Spomenula význam podpory štátneho tajomníka 

a spoločenskej objednávky pri tvorbe výstupov. Výstupy NP SRI sa budú propagovať na všetkých 

ministerstvách. 
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2. KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY NÁRODNÉHO PROJEKTU SRI (APRÍL 2019 – JÚN 2021),  

PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová – tajomníčka RV SRI. 

Tajomníčka RV SRI prezentovala kľúčové výstupy NP SRI. Spomenula lockdown a poďakovala sa za 

prispôsobenie sa členov sektorových rád, RV SRI a Aliancie online prostrediu a kontinuálne 

pokračovanie projektu. Do projektu je zapojených 900 osôb. Vyzdvihla činnosť expertnej skupiny tzv. 

„profesorská skupina“, jej význam a  úlohy pri posudzovaní SSRĽZ. Spomenula ďalšie dôležité aktivity, 

ktoré sa v rámci projektu SRI realizujú. Dôraz sa kladie na inovácie, ich aktualizáciu a identifikáciu ich 

dopadu na odborné zručnosti (ďalej len „OZ“) a odborné vedomosti (ďalej len „OV“). Ako príklad 

medzinárodných súvislostí uviedla konferenciu, ktorá sa zaoberá problematikou digitalizácie v Európe 

„Digitálny kompas“. Digitálny kompas hovorí o prioritách Digitálnej Európy a význame inovácií v oblasti 

digitalizácie. Na zavedenie digitalizácie je potrebné vyškoliť obrovské množstvo ľudských zdrojov. 

Celosvetovo sa očakáva potreba viac ako 2 miliónov IT špecialistov. Takéto konferencie o inováciách 

sú pre Realizačný tím SRI dôležité zdroje informácií, ktoré je nutné zahrnúť do projektu a nastaviť 

odporúčania do vzdelávania vo vysokom školstve, vzdelávaní dospelých a strednom školstve vo vzťahu 

k OZ a OV. 

Sektorové dohody a partnerstvá predstavujú priestor na implementáciu SSRĽZ. Každá SSRĽZ je 

perspektívne malý implementačný projekt, ktorý sa dá zrealizovať napr. prostredníctvom 

štrukturálnych fondov a ďalších zdrojov. Sektorové rady potrebujú vytvárať partnerstvá, ktoré by 

dokázali projekt posúvať dopredu. Projekt SRI má priestor na vytvorenie strategických partnerstiev, 

poskytuje informácie a metodiku, ale nedokáže implementovať opatrenia/akčné plány jednotlivých 

sektorov. Implementáciu je potrebné riešiť osobitne, napr. prostredníctvom partnerstiev a nových 

projektov. Projekt vytvára v sektore podmienky pre expertov a podporuje ich a teraz je potrebné 

zvážiť, ako sa budú posúvať výstupy sektorových rád do realizácie.  

MPSVR SR má úlohu spracovať Národnú stratégiu zamestnanosti Práca 4.0. Vytvorené SSRĽZ sú 

ideálnym podkladom na tvorbu tejto stratégie, stanovené sektorové opatrenia môžu slúžiť na určenie 

národných priorít na rozvoj ľudských zdrojov na Slovensku.  

Diskusie v určitých sektorových radách sú náročné, požadujú sa výsledky projektu v praxi. Je potrebné 

robiť workshopy a aktivity, ktoré zhmotnia výstupy sektorových rád. Ďalej odznelo: 
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Spolupráca so Štatistickým úradom SR – aktualizácia Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, 5-

ročný horizont aktualizácie je príliš dlhý.  

Ranking poskytovateľov vzdelávania. Ukončené prvé selekcie škôl, ktoré produkujú pre sektor 

pracovnú silu. Nasleduje dopĺňanie dát o uplatniteľnosti absolventov. Význam spolupráce s MŠVVaŠ 

SR pri hodnotení kvality škôl. 

Systém CŽV – kľúčová téma, ktorá bola v Pláne obnovy ako samostatný komponent pár týždňov, 

následne z dokumentu systém CŽV vypadol. Sociálni partneri prerokovali Návrh Plánu obnovy 

v Hospodárskej a sociálnej rade SR, pričom prezentovali nesúhlas s výpadkom komponentu CŽV 

z neho. V rámci tejto témy majú prísľub predstaviteľov vlády SR, že keď sa bude rekonštruovať Plán 

obnovy tak sa prioritne doplní problematika CŽV. Pre plnohodnotnú výkonnosť ekonomiky a podporu 

konkurencieschopnosti ľudských zdrojov je nevyhnutné školiť už zamestnancov vo veku 25+ 

a priebežne zaškoľovať zamestnané osoby na kľúčové kompetencie v súvislosti s digitalizáciou, 

robotizáciou, automatizáciou a pod. 

Informačný systém SRI – vysvetlenie ako sa pracuje v IS NSP/SRI s inováciami, ich význam a nadväznosť 

na OV, OZ a NŠZ. Je potrebné tiež kvantifikovať koľkých zamestnancov sa týkajú inovácie a koľko osôb 

v tejto súvislosti bude potrebné preškoliť. Taktiež je potrebné kvantifikovať potrebné zdroje na CŽV 

podľa jednotlivých sektorov. 

Stav aktualizácie SSRĽZ, dokumenty sú dostupné v informačnom systéme.  

NŠZ a výkazníctvo. 

www.sustavapovolaní.sk – na stránke projektu sú zverejnené nové analytické materiály týkajúce sa 

monitoringu stavu jednotlivých sektorov z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti, mzdových 

a pracovných podmienok, produktivity a pod. 

Kľúčové výsledky v prezentovanom období (apríl 2019 – jún 2021):  

▪ rekonštrukcia odborných tímov,  

▪ národné štandardy zamestnaní prepojené s medzinárodnou klasifikáciou kompetencií ESCO, 

http://www.sustavapovolaní.sk/
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▪ posun od verzie 0. SSRĽZ smerom k aktualizácii SSRLZ. Aktualizácia SSRĽZ – predpoklad 

ukončenia október 2021, 

▪ 168 rokovaní sektorových rád od začiatku projektu, 

▪ vytvorenie experimentálnych študijných odborov – ťažba (Technik mineralurg), vodári (Technik 

vodár vodohospodár), poľnohospodári (Agromechatronik), zdravotníci (Podológ), 

▪ celkovo garantovaných 1942 NŠZ + štatistika NŠZ podľa sektorových rád, 

▪ revízia Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08, účinná k 1.1.2021, 

▪ spolupráca napr. Štatistický úrad SR v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov, MK SR – 

politika v rámci rezortu a SSRLZ, MDaV SR – sektorová rada je súčasťou odvetvovej tripartity, 

▪ spolupráca s Hospodárskymi novinami (HN), 

▪ koncept mediálnej kampane – zatiaľ spolupráca s HN – články o prosperite sektorových rád 

a inováciách, mediálna kampaň spadá do kompetencie MPSVR SR, nie je súčasťou NP SRI,  

▪ predstavenie A. Minns ako projektovej manažérky NP SRI. 

Reakcia sociálnych partnerov – výstupy sektorových rád sú výnimočné a mala by sa nadviazať 

spolupráca so štátom pri tvorbe Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. Materiál je potrebné 

prezentovať na Hospodárskej a sociálnej rade SR. SSRĽZ sú nevyhnutné a treba ich posúvať na MPSVR 

SR aj z iného – externého prostredia a prezentovať výstupy aj na iných rezortoch. 

P. Blažíčková (MK SR) – poďakovala tajomníkom a spomenula význam odbornosti členov sektorovej 

rady, konkrétne menovala Jakuba Žabku – tajomníka Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel. 

P. Kováčová (MZ SR) – sa pridala k poďakovaniu tajomníkovi. 

Odznelo, že zamestnávatelia oceňujú výstupy NP SRI. 

Projekt je dôležitý nástroj, ktorý má MPSVR SR v rukách a treba zobrať do úvahy, že MPSVR SR má 

nadrezortnú funkciu. P. Mihály poďakoval za podporné stanoviská a požiadal o spoluprácu pri šírení 

cieľov projektu, výstupov projektu kľúčovým predstaviteľom v jednotlivých rezortoch. 

P. Blažíčková spomenula dôležitosť zrevidovania sektorových rád. Sektor kultúry vytvára koncepčné 

materiály a stratégiu v súlade s  SSRĽZ. 

3. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV JEDENÁSTEJ REALIZAČNEJ ETAPY SRI (17. 03. 2021 – 17. 06. 2021), 
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PaedDr. Alena Minns, PhD. – projektová manažérka SRI 

Manažérka projektu prezentovala výstupy NP SRI za 11. realizačnú etapu. Prezentovala jednotlivé 

aktivity projektu (Aktivita č. 1. – 5.). 

4. DISKUSIA 

Predsedníčka RV SRI opäť zdôraznila, že je nevyhnutné dostať výsledky tam, kam patria – riešenie je v 

mediálnej kampani. Spomenula, že je aj priestor na 2 workshopy. Čiže existujú zdroje na šírenie 

informácií o projekte, tieto aktivity koordinuje finančná manažérka NP SRI za MPSVR SR p. Václavová. 

Tajomníčka RV SRI navrhla, že môže byť zrealizovaný cyklus v TV – koncepčne postavený na sektoroch 

(napríklad formou diskusie predstaviteľa sektora, sociálneho partnera, sektorovej rady o tom kam ten-

ktorý sektor smeruje s predstavením akčného plánu rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030). Opatrenia 

SSRĽZ je potrebné vedieť odprezentovať, pričom nesmie chýbať záštita rezortu, relácia musí mať 

nekomerčný charakter.   

Členovia RV SRI boli vyzvaní na predkladanie návrhov na obsahové zameranie možných seminárov 

a workshopov s kapacitou cca 50 – 60 osôb.    

V súvislosti s mediálnou kampaňou sa viedla diskusia aj na tému významu motivácie, aby sa občania 

mali záujem vzdelávať, keďže CŽV sa týka všetkých. Potrebná je aj zmena pohľadu rodičov. Napr. zmena 

pohľadu na umelecké remeslo – školy, ktoré nemali žiakov posledné tri roky plánujú vytvoriť školu 

zameranú na tradičné remeslá, chýbajú napr. kováči.  

5. NÁVRH ZÁVEROV Z ROKOVANIA 

Boli navrhnuté a schválené Závery z rokovania. V rámci ďalších bodov bolo navrhnuté doplniť do 

Záverov nasledovné: 

▪ Členom RV SRI navrhnúť zástupcov rezortov/organizácií za účelom prezentácie výsledkov a 

prínosov NP SRI a SSRĽZ na adresu minns@trexima.sk v elektronickej forme do 10.07.2021. 

▪ Realizačnému tímu SRI pripraviť návrh mediálnej kampane zameranej na propagáciu činnosti 

sektorových rád a šírenie výsledkov NP SRI. 

mailto:minns@trexima.sk
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Zo záverov rokovania RV SRI (17.6.2021) členom RV SRI vyplynuli úlohy zaslať návrhy na expertov. P. 

generálna riaditeľka osobného úradu na MDaV SR Ing. Iveta Šimonovičová navrhla nasledovných 

expertov na pripomienkovanie SSRĽZ: a to: 

▪  Ing. Pavol Lančarič (pavol.lancaric@orange.com), Stratégia RĽZ v sektore Informačné 

technológie a telekomunikácie v horizonte 2030,  

▪ Ing. arch. Silvia Kránerová, PhD. (silvia.kranerova@mindop.sk), Stratégia RĽZ v sektore 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia v horizonte 2030. 

1.4 Rešerš medzinárodných dokumentov zaoberajúcich sa strategickým 

smerovaním ľudských zdrojov v kontexte Priemysel 4.0 

V sledovanom období spracoval Realizačný tím SRI rešerš medzinárodných dokumentov zaoberajúcich 

sa problematikou národných stratégií rozvoja ľudských zdrojov (tzv. Práca 4.0) v súvislosti s inovačným 

potenciálom v rámci Priemyslu 4.0. Rešeršované zdroje budú tvoriť východisko na tvorbu podkladov a 

odporúčaní pre MPSVR SR na plánované spracovanie Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0. 

Realizačný tím SRI zdokumentoval strategické materiály z nižšie uvedených krajín. Výber zaujímavostí 

z týchto dokumentov je uvedený nižšie v texte. Linky na získané dokumenty sa uvádzajú nižšie 

v tabuľke, a to z Nemecka (DE), Rakúska (AT), Talianska (IT), Španielska (ES), Švédska (SE), Dánska (DK), 

Francúzska (FR), Spojeného kráľovstva (UK) a Českej republiky (CZ). 

Tabuľka č. 3 Národné stratégie Priemysel 4.0 a národné stratégie rozvoja ľudských zdrojov (Práca 
4.0) 

Krajina  Zdroj 

IE 
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Irelands-Industry-4-

Strategy-2020-2025.pdf  

DE 
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Forschung_und_Innovation_fuer_die_Me

nschen.pdf  

DE https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Zukunft_der_Arbeit.pdf  

DE 
a883-white-paper.pdf;jsessionid=A4BC7B8CDD6E292C7C2273E7B33D786E.delivery1-

replication (bmas.de) 

UK 
Industrial Strategy: building a Britain fit for the future (web-optimised PDF) 

(publishing.service.gov.uk)  

FR Travail 4.0: l'emploi à l'épreuve du numérique (fondation-travailler-autrement.org) 

FR Stratégie nationales en matière d'intelligence artificielle (economie.gouv.fr) 

LU Luxembourg 2030 – les enjeux pour un développement durable (gouvernement.lu) 

FR Travail | France Stratégie (strategie.gouv.fr) 

mailto:pavol.lancaric@orange.com
mailto:silvia.kranerova@mindop.sk
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Irelands-Industry-4-Strategy-2020-2025.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Irelands-Industry-4-Strategy-2020-2025.pdf
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Forschung_und_Innovation_fuer_die_Menschen.pdf
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Forschung_und_Innovation_fuer_die_Menschen.pdf
https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Zukunft_der_Arbeit.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-paper.pdf;jsessionid=A4BC7B8CDD6E292C7C2273E7B33D786E.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-paper.pdf;jsessionid=A4BC7B8CDD6E292C7C2273E7B33D786E.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730048/industrial-strategy-white-paper-web-ready-a4-version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730048/industrial-strategy-white-paper-web-ready-a4-version.pdf
https://www.fondation-travailler-autrement.org/2017/03/14/travail-4-0-lemploi-a-lepreuve-du-numerique/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/28619068-9771-411c-9a43-20fdaeb0adc8/files/5a885cf0-0af1-4243-be03-8857b5319fae
https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/actualites/communiques/2018/06-juin/25-rifkin/TIR-Rapport-de-suivi-juin-2018.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/thematiques/travail
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Krajina  Zdroj 

SE nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf (government.se) 

CZ 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/studie_iniciativa_prace_4.0.pdf/62c5

d975-d835-4399-e26b-d5fbb6dca948 

CZ 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/akcni_plan_prace_4.0.pdf/536141a0

-2916-1e4d-0c42-e339df0902aa 

EÚ (EK) 
Overview of the national strategies on work 4.0 – a coherent analysis of the role of the 

social partners – Study - European Economic and Social Committee (europa.eu)  

EÚ (EK) Workers_Reps_4.0_EN.pdf (adapt.it) 

EÚ (EP) 

European Parliament, 2016. Precarious Employment in Europe. Part 1: Patterns, Trends 

and Policy Strategy. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587303/IPOL_BRI(2016)5

87303_EN.pdf  

EÚ (EP) 

 

European Parliament, 2015. Employment and Skills Aspects of the Digital Single Market 

Strategy. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569967/IPOL_STU(2015)

569967_EN.pdf  

EÚ (EP) 

 

European Commission. 2016. The use of collaborative platforms. Flash Eurobarometer 

438. (S. 11-12) Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download

/DocumentKy /72885  

EÚ (EP) 

 

Eurofound (2014). Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe: 

European Jobs Monitor 2014. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

Dostupné z: 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_docume

nt/ef1419en.pdf    

EÚ (EP) 

 

Eurofound: 6th European Working Conditions Survey Dostupné z: 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_documen

t/ef1634en.pdf  

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Česká republika  

Česká republika, v reakcii na odporúčania a stanoviská Európskej komisie, začala od r. 2016 spracovávať 

štúdiu, týkajúcu sa systematického prístupu k problematike dopadov aktuálnych a budúcich 

predvídateľných technologických zmien na ponuku ľudských zdrojov, ktorá bola publikovaná pod 

názvom „Iniciativa Práce 4.0“. 

Štúdia komplexne rozoberá predpokladaný dosah technologických zmien na možnosti trhu práce, 

rozpracúva súvisiaci akčný plán, pričom sa zameriava na štyri strategické ciele: 

1. regulácia dopadov technologických zmien na dopyt po pracovnej sile 

https://www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a7ad75f2f54/nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/studie_iniciativa_prace_4.0.pdf/62c5d975-d835-4399-e26b-d5fbb6dca948
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/studie_iniciativa_prace_4.0.pdf/62c5d975-d835-4399-e26b-d5fbb6dca948
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/akcni_plan_prace_4.0.pdf/536141a0-2916-1e4d-0c42-e339df0902aa
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/akcni_plan_prace_4.0.pdf/536141a0-2916-1e4d-0c42-e339df0902aa
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/overview-national-strategies-work-40-coherent-analysis-role-social-partners-study
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/overview-national-strategies-work-40-coherent-analysis-role-social-partners-study
http://suniproject.adapt.it/wp-content/uploads/2019/04/Workers_Reps_4.0_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587303/IPOL_BRI(2016)587303_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587303/IPOL_BRI(2016)587303_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569967/IPOL_STU(2015)569967_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/569967/IPOL_STU(2015)569967_EN.pdf
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy%20/72885
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy%20/72885
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1419en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1419en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf


   
 
 

134 
 
 

2. podpora ďalšieho vzdelávania 

3. nastavenie podmienok trhu práce v súvislosti s technologickými zmenami 

4. regulácia dopadov technologických zmien na vybrané sociálne aspekty 

Česká republika v oblasti regulácie dopadov technologických zmien na dopyt po pracovnej sile aké sú 

očakávané zmeny v potrebe ľudských zdrojov vo vzťahu k aktuálnym aj predpokladaným 

technologickým zmenám v podmienkach českého národného hospodárstva, aké sú možnosti 

uplatnenia uvoľňovaných pracovníkov a aké sú špecifiká zahraničných vplyvov na český trh práce. 

Rozoberá jednotlivé kategórie osôb, u ktorých predpokladá najväčšie ohrozenie na trhu práce pri 

budúcom uplatňovaní technologických zmien a inovácií, ako sú marginalizované skupiny obyvateľstva, 

starší zamestnanci (50+), nízkokvalifikovaní pracovníci; venuje sa genderovým aspektom trhu práce, a 

to všetko aj pri zohľadnení príjmových a majetkových nerovností a predpokladanej polarizácii trhu 

práce – v závislosti od nadobudnutej a prehlbovanej kvalifikácie pracovníkov. 

Účelom tejto časti štúdie je vytvorenie systematickej podpory adaptácie všetkých skupín pracovníkov 

na meniacom sa trhu práce, zabránenie dlhodobej nezamestnanosti, podpora sebazamestnávania a 

štartu malého podnikania a podpora tvorby pracovných miest, prispôsobených na prebiehajúce 

technologické zmeny. 

Ústredná časť štúdie je venovaná komplexnej potrebe podpory ďalšieho vzdelávania, rozšírenia 

ponuky ďalšieho profesijného vzdelávania a rekvalifikácie, rozvoja nových modelov a individualizácie v 

ďalšom vzdelávaní, propagácia nových možností vzdelávania (online formy, vzdelávanie na pracovisku, 

poradenstvo, nastavenie systému modularizácie rekvalifikácií, apod.). 

Česká republika kladie dôraz na intenzívnu podporu tripartitného dialógu pri vhodnej podpore ďalšieho 

vzdelávania, na vytváranie platforiem tripartitnej spolupráce na národnej aj regionálnej úrovni pri 

adresnom ďalšom vzdelávaní, na úzku kooperáciu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov 

pri zavádzaní alternatívnych foriem podnikového vzdelávania pre zaistenie udržateľnej zamestnanosti 

(rotácia zamestnancov, vzájomná zastupiteľnosť na pracovných pozíciách, využívanie IT 

podporovaného vzdelávania ako je e-learning a iné formy, kreovanie podnikových akadémií, 

zavádzanie celoživotného učenia sa do korporátnej kultúry, rozširovanie kolektívnych zmlúv o 

konkrétne podmienky ďalšieho vzdelávania zamestnancov, apod.). 
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Pri aktuálnych zmenách a nastavovaní podmienok trhu práce v súvislosti s inováciami a 

technologickými zmenami rozoberá súbor pracovno-právnych tém, ako je potreba úpravy českého 

systému uplatňovania minimálnej mzdy, legislatívna úprava skracovania pracovného času pre vybrané 

kategórie pracovníkov v niektorých životných fázach, právo zamestnancov na nedostupnosť vo voľnom 

čase, podpora starších a nízkokvalifikovaných osôb a tiež zamedzenie genderovej segregácie na trhu 

práce. 

Štúdia sa venuje aj určitým sociálnym aspektom vo vzťahu k meniacim sa podmienkam trhu práce, ako 

sú potrebné zmeny v oblasti sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, vytváranie podmienok na 

zvýšenie flexibility trhu práce, sledovanie a vyhodnocovanie vplyvu práce na diaľku na súlad rodinného 

a pracovného života, a taktiež na podmienky optimálneho rozvoja psychického a fyzického zdravia a 

špecifiká bezpečnosti a ochrany zdravia pri zmenených pracovných podmienkach.  

V nadväznosti na predmetnú štúdiu vypracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Českej republiky 

Akční plán práce 4.0 na roky 2017 – 2019, ktorý je dostupný na linku: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/akcni_plan_prace_4.0.pdf/536141a0-2916-1e4d-

0c42-e339df0902aa 

Akční plán práce 4.0 je komplexne prepojený s pracovno-právnymi otázkami, otázkami adekvátneho 

sociálneho zabezpečenia, vzdelávaním, podporou adaptácie trhu práce na technologické zmeny, 

podporou ponuky ďalšieho vzdelávania individualizovaným prístupom. Ďalej sa zaoberá vytváraním 

platforiem na implementáciu akčného plánu, vrátane efektívneho tripartitného dialógu; reaguje na 

predpokladané socioekonomické dosahy technologických zmien, na psycho-sociálne aspekty ako 

reakciu na tieto zmeny, a na nevyhnutnosť adekvátneho prepojenia rodinného a pracovného života. 

 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  

„Vytvoríme hospodárstvo, ktoré zvýši produktivitu a zárobkovú silu v celom Spojenom kráľovstve“. 

Nariadenie Veličenstva č. 9528, 2017, Priemyselná Stratégia. Budovanie Británie vhodnej pre 

budúcnosť/Industrial Strategy. Building a Britain fit for the future, dostupné na:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

/730043/industrial-strategy-white-paper-print-ready-a4-version.pdf  

https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/akcni_plan_prace_4.0.pdf/536141a0-2916-1e4d-0c42-e339df0902aa
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/akcni_plan_prace_4.0.pdf/536141a0-2916-1e4d-0c42-e339df0902aa
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730043/industrial-strategy-white-paper-print-ready-a4-version.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730043/industrial-strategy-white-paper-print-ready-a4-version.pdf
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Stratégia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „UK“) sa zameriava na 

problematiku Priemyslu 4.0. Tomuto dokumentu predchádzala Zelená kniha a v novembri 2017 bola 

publikovaná Biela kniha, ktorá nadviazala na Stratégiu. Na rozdiel od iných krajín vláda UK využila pri 

tvorbe Stratégie verejné konzultácie. Informácie z verejných konzultácií sú zhrnuté v nižšie uvedenom 

texte. Samotná Stratégia je spracovaná primárne ako textový dokument, ktorý obsahuje odporúčania 

a vybrané štatistiky. Tvorbe Stratégie predchádzala analytická časť – prieskum.  

Stratégia UK sa člení na päť kľúčových oblastí, ktoré sú vnímané ako päť základov produktivity: 

Nápady, výskum, inovácie (Vízia: Svetovo najinovatívnejšia ekonomika, Umelá inteligencia (ďalej len 

„UI“) & Ekonomika postavená na dátach. UK ako líder UI a dátovej revolúcie).  

Ľudia – vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie (Vízia: dobrá práca, lepšie zárobky pre všetkých),  

Infraštruktúra (Vízia: zásadný upgrade infraštruktúry, UK svetový líder v mobilite ľudí, tovarov 

a služieb),  

Podnikateľské prostredie (Vízia: najlepšie miesto na začatie podnikania a rast podnikov),  

Miesta – lokálne priemyselné stratégie (Vízia: prosperujúce komunity v celom UK). 

K týmto oblastiam sú v stratégii nadefinované opatrenia, napr. do roku 2027 zvýšiť investície do 

výskumu a vývoja na 2,4 % HDP, zriadiť nový fond na zvýšenie produktivity, skvalitniť infraštruktúru v 

rámci miest a regiónov, vytvoriť sektorové dohody, ktoré budú viesť k transformácii investícií a 

podpore produktivity v celom hospodárstve. 

Ďalšie hlavné výzvy, ktoré stratégia rieši sú nasledovné: 

▪ UI a na dátach postavená ekonomika, 

▪ podpora čistého rastu – maximalizovanie výhod pre priemysel UK z globálneho prechodu na 

čistý rast, 

▪ budúcnosť mobility,  

▪ starnúca spoločnosť – využívanie inovácií, ktoré pomôžu uspokojiť potreby starnúcej 

spoločnosti. 
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Kapitoly stratégie sú nasledovné: 

Staviame na svojich silných stránkach – zhrnutie obsahujúce štatistiku zamestnanosti, zahraničné 

investície – porovnanie s inými krajinami, informácie o inovatívnych podnikoch a o silných 

a inovatívnych sektoroch – automobilový a kreatívny priemysel. Tiež uvádza úroveň zamestnanosti 

v jednotlivých sektoroch, stav inovácií a iné.  

Prezentácia slabých stránok – zhrnutie kľúčových ukazovateľov (produktivita, hodinové zárobky a 

výstup za hodinu). 

Prijímanie opatrení – prezentuje výzvy, ktoré boli riešené predchádzajúcou vládou. Zdôrazňuje 

možnosť poučiť sa z úspechov predchádzajúcich vlád, ako aj sa pokúsiť vyhnúť ich chybám. Kapitola 

obsahuje zhrnutie kľúčových ukazovateľov, napr. v oblasti automobilového priemyslu. 

Produktivita UK – porovnanie štatistík v rámci krajín, sumár iniciatív predchádzajúcej vlády, štatistika 

produktivity.  

Rola vlády pri implementácii Stratégie, 

Definícia Veľkých výziev: postaviť UK do čela UI a dátovej revolúcie; maximalizácia výhod pre priemysel 

UK z globálneho prechodu na čistý rast; byť svetovým lídrom vo formovaní budúcnosti mobility; 

využitie sily inovácií s cieľom pomôcť uspokojiť potreby starnúcej spoločnosti.  

Globálna Británia – venuje sa odchodu UK z EÚ a prislúchajúcim opatreniam, napr. voľnému obchodu, 

podpory výskumu na univerzitách. 

Partnerstvo s decentralizovanými správami – riešenie generačných výziev a príležitosti, ktoré prináša 

Priemyselná stratégia. Dôraz sa kladie na implementáciu Stratégie v celom UK. 

Dlhodobá stratégia s výhodami – nastavenie dlhodobej stratégie tak, aby jej ľudia a podniky dôverovali. 

Vytvorenie rámca, ktorý sa môže použiť na rozhodovanie. 
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Správne rozhodnutia musia byť založené na kvalitných dátach a partnerstvách s inštitúciami, ktoré 

dokážu zabezpečiť analýzy. Dáta a analýzy by mali byť produkované aj pre širokú verejnosť tak, aby 

dokázala pochopiť ekonomiku UK.  

Najväčšie výzvy – dosiahnuť, aby sa UK dostalo do popredia priemyslu budúcnosti. Adaptovať sa na 

technologickú revolúciu a UI. Táto kapitola tiež obsahuje popis priemyselnej revolúcie 4.0 a informácie, 

ako sa iné krajiny popasovali s Priemyslom 4.0. Definuje výzvy a postupy na dosiahnutie cieľov a tiež 

spôsoby monitoringu opatrení. 

Podpora UI a ekonomika založená na dátach – popisuje vplyv nasledovných inovácií na ekonomiku: 

Strojové učenie, UI a na dátach postavená ekonomika. Rieši vplyv inovácií na biznis sektor a na 

pracovné pozície. Uvádza štatistiku investícií do UI po rokoch. Popisuje ako dosiahnuť, aby sa UK stala 

globálnym lídrom v UI. Kapitola ďalej rozoberá podporu sektorov na zvýšenie rastu produktivity cez UI 

a analytické technológie založené na dátach a etické a bezpečné používanie UI a dát. Podpora zručností 

zamestnancov pre prácu v budúcnosti.  

Čistý rast – nízko karbónové technológie, efektívne použitie zdrojov a rast ekonomiky.   

Štatistika – globálne investície do čistej ekonomiky.  

Opatrenia: smart systémy podporujúce lacnú a čistú energiu (sila, vykurovanie, transport) – zvýšenie 

konkurencieschopnosti energeticky intenzívnych odvetví, transformácia energeticky náročných 

odvetví na čisté hospodárstvo, efektívna agrikultúra, štandardy pre financie na podporu čistého rastu. 

Mobilita budúcnosti – opatrenia v oblasti dopravy, napr. hľadanie spôsobov ako použiť údaje na 

urýchlenie vývoja nových služieb mobility a umožniť efektívnejšiu prevádzku dopravného systému. 

Starnutie spoločnosti – opatrenia a štatistika týkajúca sa populácie, prispôsobenie sa starnúcim 

ľudským zdrojom, nové produkty a služby pre rastúcu globálnu populáciu starých ľudí a iné.  

Nadväzujúce kroky: Inovácie – rozsiahla kapitola obsahujúca štatistiky týkajúce sa inovácií a výskumu 

a opatrenia v tejto oblasti zamerané na zvýšenie investícií do inovácií, podpory talentov, spolupráce 

a ďalšie kroky na podporu inovácií. 
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Zhrnutie piatich oblastí podpory – táto časť sa delí do piatich rozsiahlych kapitol a obsahuje komplexné 

informácie. Súčasťou sú štatistiky v rôznych oblastiach, napr. rodové rozdiely v príjmoch, investície 

v rámci dotačného programu – bývanie, transport, digitalizácia, výskum a vývoj, podiel čistej 

ekonomiky, grafické zobrazenie cirkulárnej ekonomiky, počet vznikajúcich nových podnikov 

v porovnaní so zahraničím, štatistiky – silné stránky, produktivita podľa veľkosti podnikov, kapitálové 

investície v UK v porovnaní s inými krajinami. 

Sektory v budúcnosti – prognóza vývoja sektorov v budúcnosti. 

Výsledky formálneho vzdelávania a iné. 

 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (prieskum)  

KPMG v UK, 2017, Prehodnotenie výroby – Návrh Priemyselnej stratégie Spojeného kráľovstva pre 

Priemysel 4.0 (Rethink manufacturing Designing a UK industrial strategy for the age of Industry 4.0), 

dostupné na:  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/04/rethink-manufacturing-a-new-uk-

industrial-strategy.pdf  

Ide o analytický dokument obsahujúci výsledky prieskumu, ktorý slúžil ako podklad pre návrh UK 

stratégie pre Priemysel 4.0. Tri kľúčové témy, ktorými sa dokument zaoberá sú: nárast produktivity 

a zručností pracovnej sily, reakcia na Brexit, dlhodobá premyslená stratégia. 

Zhrnutie priorít: 

▪ pripravenosť UK pre Priemysel 4.0 – zvýšenie finančnej podpory na výskum a vývoj a na 

vznikajúce technológie, 

▪ investovanie do vznikajúcich ekosystémov, napr. v oblasti budúcej mobility a zdravotnej 

starostlivosti, 

▪ uprednostňovanie konkurenčnej digitálnej infraštruktúry, 

▪ implementovanie vývoja globálnych digitálnych noriem, 

▪ formulácia dlhodobých plánov pre „smart“ infraštruktúru,  

▪ podpora produktivity: chýbajúce zručnosti, 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/04/rethink-manufacturing-a-new-uk-industrial-strategy.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/br/pdf/2017/04/rethink-manufacturing-a-new-uk-industrial-strategy.pdf
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▪ vývoj dlhodobej stratégie pre talenty,  

▪ integrácia celoživotného učenia sa do biznis kultúry,  

▪ spolupráca medzi výrobcami, príbuznými sektormi, vládou a akademickou obcou za účelom 

riešenia nedostatku zručností, 

▪ vývoj novej technickej akreditácie a štandardov,  

▪ realizácia komplexnej revízie štátneho vzdelávacieho programu,  

▪ príprava na Brexit, 

▪ modelové výsledky scenárov s cieľom plánovania dopredu a zmierňovania rizík, 

▪ plán presunu zásob bližšie k trhom, 

▪ porozumenie tendenciám trhu na zmeny cien, 

▪ zmiernenie rizík dodávateľských reťazcov, 

▪ zníženie ciel na najlepšie produkty, ktoré sa po Brexite budú zdaňovať a ktoré v súčasnosti 

nemajú clo a pochádzajú z členských štátov EÚ,  

▪ urýchlenie medzinárodných noriem vzájomného uznávania, 

▪ zameranie sa na stabilný režim dane z príjmu právnických osôb a i. 

Časť Inovácie a Priemysel 4.0 opisuje najväčšie zmeny, na ktoré bude potrebné v rámci Priemyslu 4.0 

klásť najväčší dôraz. Prezentuje výsledky prieskumov a štatistiky. Zisťovania sa zameriavajú na 

nasledujúce témy:  

▪ Priemysel 4.0 predstavuje bezprecedentnú príležitosť na revitalizáciu výroby v UK, 

▪ Priemysel 4.0 a dopad na obchodný model organizácií, 

▪ koherentnosť stratégie v organizáciách vo vzťahu k Priemyslu 4.0, 

▪ rozvoj a podpora talentov a zručností na to, aby sa dokázal využiť potenciál Priemyslu 4.0, 

▪ investície výrobcov v UK do nových technológií (v súčasnosti a predpokladané investície v 

nasledujúcich troch rokoch), 

▪ súčasné investície do inovácií: 3D tlač, internet vecí, UI, rozšírená realita a iné a k tomu 

percentuálne vyhodnotenie súčasných investícií, vrátane prognóz zvýšenia investícií o 3 roky, 

▪ stúpajúca produktivita a zručnosti pracovnej sily, 

▪ produktivita zamestnanca v UK a porovnanie produktivity so zahraničím, 

▪ interné a externé faktory, ktoré môžu skvalitniť produktivitu, 

▪ tri hlavné faktory prečo zahraniční investori investujú v UK,  

▪ dopad BREXITU na sektory – štatistika, 
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▪ prognózy a relokácia výrobcov, 

▪ vývoj dlhodobej priemyselnej stratégie – top priority výrobcov, 

▪ priority pre vládu a priemysel. 

 Švédske kráľovstvo 

Ministerstvo podnikania a inovácií SE, 2016, Inteligentný priemysel, stratégia pre novú industrializáciu 

Švédska (Smart industry, a Strategy for new industrialisation for Sweden),  

dostupné na:  

nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf (government.se) 

Švédsko je výrazne priemyselná krajina, v ktorej priemyselné odvetvia, vrátane odvetvia 

priemyselných služieb, vytvárajú takmer milión pracovných miest a predstavujú podstatnú časť 

švédskeho exportu (77 % – čo je takmer polovica HDP).  

Digitalizácia posúva už aj tak vysokú mieru transformácie priemyslu ďalej, dláždi cestu novým 

obchodným modelom. Najmä pre malé podniky je obrovskou výzvou držať krok s tempom 

technologického vývoja. Zámerom vládnej stratégie pre novú industrializáciu je posilniť kapacitu 

podnikov na zmenu a konkurencieschopnosť, a z tohto dôvodu sa dokument zameriava na štyri 

mimoriadne dôležité oblasti: 

Priemysel 4.0 – priemyselné podniky majú byť vedúcimi predstaviteľmi digitálnej transformácie a pri 

využívaní potenciálu digitalizácie. 

Trvalo udržateľná výroba – zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov, environmentálne hľadiská a 

udržateľnejšia výroba majú prispieť k tvorbe hodnoty priemyslu, tvorbe pracovných miest 

a konkurencieschopnosti. 

Podpora priemyselných zručností – systém rozvíjania zručností má napĺňať potreby priemyslu a 

podporovať jeho dlhodobý rozvoj. 

Testovacie miesto Švédsko – Švédsko má byť lídrom výskumu v oblastiach, ktoré prispievajú k 

posilneniu priemyselnej výroby tovarov a služieb vo Švédsku. 

https://www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a7ad75f2f54/nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf
https://www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a7ad75f2f54/nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf
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Globalizácia mení podmienky priemyselnej výroby. Globalizácia otvorila pre priemysel nové trhy. 

Vytvorila tiež príležitosti na rozčlenenie výrobných procesov do čoraz menších častí a na rozmiestnenie 

výroby po celom svete, aby sa mohli využívať rozdielne konkurenčné výhody rôznych lokalít. Výroba je 

teraz do značnej miery prepojená v globálnych hodnotových reťazcoch. Koordinácia procesov prebieha 

jednoduchšie a efektívnejšie pomocou digitálnych riešení, ktoré sa rýchlo rozvíjajú. To vedie k tvrdšej 

globálnej konkurencii a obchod sa stáva pre zachovanie a posilnenie konkurencieschopnosti čoraz 

dôležitejší. 

Nové podmienky pre výrobu a služby vo Švédsku – o tom kde podniky lokalizujú svoju výrobu 

rozhoduje mnoho faktorov. Mzdové náklady prestávajú byť natoľko významné, dôležitejšie sa stávajú 

ostatné faktory – blízkosť výroby a výskumu a vývoja, ako aj výroby a trhu umožňuje väčšiu flexibilitu. 

Počet spoločností, ktoré sa rozhodli opäť lokalizovať alebo umiestniť nové investície do výroby vo 

Švédsku rastie – výroba má výrazne vyšší stupeň automatizácie ako v nízko-nákladových krajinách. 

Digitalizácia všetko mení. V inteligentnej továrni stroje a komponenty môžu navzájom komunikovať. 

Vývoj smeruje k samoregulačnej výrobe, ktorú je možné prispôsobiť požiadavkám individuálneho 

zákazníka, a to optimalizuje toky, napríklad identifikáciou požiadavky na údržbu v správnom čase. 

Udržateľnosť je nevyhnutným predpokladom konkurencie schopnosti. Cieľom švédskej vlády je stať sa 

jedným z prvých štátov bez fosílnych palív na svete. V súčasnosti má Švédsko globálne konkurenčné 

výhody v oblasti recyklácie a environmentálnych technológií. Má veľký potenciál na zvýšenie vývozu 

vlastných environmentálnych technológií a na zvýšenie zamestnanosti. Švédsko môže stavať na 

vlastných výsledkoch v oblasti systémov a systémových riešení a na prepojení – spolupráci výskumu, 

priemyslu a verejného sektora. Priemyselné odvetvia a podniky, ktoré sú schopné dodávať tovar a 

služby vo veľkom rozsahu s využitím malého množstva zdrojov a s nízkym škodlivým vplyvom na životné 

prostredie majú dobrú šancu stať sa víťazmi budúcnosti. Prechodom na obchodné modely založené na 

obehovom hospodárstve, v ktorom sa uzatvára cirkulácia materiálov a ktoré posúvajú ekonomiku k 

efektívnemu využívaniu zdrojov počas celej výroby, je možné zvýšiť konkurencieschopnosť Švédska.  

Výzvy pre novú industrializáciu – využitie potenciálu digitalizácie. Tempo rozvoja je rýchle a 

zaostávanie so sebou nesie veľké riziká z hľadiska konkurencieschopnosti. V kontexte výroby je 

digitalizácia silne spojená s automatizáciou, ale z hľadiska využívania robotov vo výrobe, Švédsko v 

inteligentom priemysle v porovnaní s inými krajinami stráca. Švédsko je na štvrtom mieste vo svete, 

pokiaľ ide o počet robotov na 10 000 zamestnancov v priemysle, ale v porovnaní s krajinami na prvých 
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troch miestach výrazne zaostáva. Najviac robotov využíva v automobilovom priemysle. Ak majú byť aj 

menšie podniky súčasťou a viesť digitálnu transformáciu, Švédsko a švédsky priemysel vyžaduje 

pokročilé technologické riešenia s priemyselnými aplikáciami, vývoj nových obchodných modelov, so 

schopnosťou reorganizovať procesy a rozvíjať zručnosti zamestnancov tak, aby mali z nových 

technológií prospech. Ak sa majú šance podnikov na využitie potenciálu digitalizácie zlepšiť, verejný 

sektor musí zabezpečiť dostatok zamestnancov s vedomosťami a zručnosťami, ktoré si vývoj vyžaduje. 

Musí tiež zabezpečiť, aby fungovala základná infraštruktúra a vypracovať predpisy pre digitálnu éru. 

Digitalizácia si vyžaduje aj nové normy, napríklad s cieľom vytvoriť jednotné dátové štruktúry a zvýšiť 

bezpečnosť informačných systémov. Normy sú dôležité, aj aby umožnili prístup inováciám na trhy, 

zabezpečili kvalitu, uľahčili obchod a zjednodušili spoluprácu a spoločné využívanie obchodnými 

partnermi. Normy sú dôležité, aj aby umožnili prístup inováciám na trhy, zabezpečili kvalitu, uľahčili 

obchod a zjednodušili spoluprácu a spoločné využívanie obchodnými partnermi. 

Zelená transformácia si vyžaduje udržateľnú výrobu. Využívanie zdrojov priemyselným sektorom je 

potrebné transformovať na udržateľnejšie a viac obehové hospodárstvo, ktoré prináša riešenia 

spoločenských výziev, ale aj konkurenčné výhody a príležitosti pre udržateľný rast. Výskumné a 

inovačné iniciatívy sú kľúčom na zlepšenie existujúcich alebo vývoj nových technológií, ktoré pomôžu 

efektívnejšie využívať zdroje, spotrebujú menej energie a budú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. 

Je potrebné vyvinúť nové technológie, tovary a služby, aby bolo možné recyklovať ďalšie a zložitejšie 

typy materiálov a zabrániť degradácii cenných zdrojov. Predchádzanie vzniku odpadu by malo byť 

prítomné vo všetkých štádiách životného cyklu výrobku: výskumu a vývoja, vrátane fázy návrhu, výberu 

vstupných materiálov, fázy výroby a v konečnom dôsledku aj v štádiu likvidácie. 

Je dôležité rozvíjať zručnosti potrebné pre nový priemysel. V spoločnosti založenej na vedomostiach 

sú zručnosti rozhodujúcim faktorom pre inteligentný a konkurencieschopný podnik. Nájdenie 

správneho človeka na správnom mieste a v správnom čase je veľkou výzvou a súťaž o zručnosti je 

celosvetová. Švédsko zároveň čelí čoraz väčšej výzve pokiaľ ide o dodávanie zručností, ktoré priemysel 

potrebuje. Podiel tých, čo získali vedecký alebo technický titul je vo Švédsku nižší, ako je priemer v EÚ. 

Z dlhodobého hľadiska existuje riziko nedostatku pracovnej sily s priemyselným vzdelaním na úrovni 

vyšších stredných škôl, ako aj stavebných inžinierov a určitých špecializácií, najmä v oblasti dát (už teraz 

sa prejavuje nedostatok pracovníkov s odbornými skúsenosťami v oblasti elektroniky, výpočtovej 

techniky a automatizácie). Vyžadujú sa zručnosti používania digitálnych nástrojov a služieb, takmer bez 

ohľadu na priemyselné odvetvie alebo pracovnú pozíciu. Technologický vývoj v oblastiach, ako je 
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robotika, automatizácia a aditívne výrobné požiadavky, si vyžadujú nové výrobné zručnosti. 

Technologický vývoj v oblasti IT je hnacou silou, sú potrebné úplne nové odborné zručnosti. Priemysel 

tiež potrebuje špecifické vedomosti a zručnosti, aby bol možný prechod na obehové a udržateľné 

hospodárstvo. Okrem toho rastúca potreba špecializácie znamená aj rastúci problém z hľadiska trhu 

práce. V rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti vedomosti a zručnosti rýchlo zastarávajú, čo zdôrazňuje 

význam celoživotného vzdelávania. Dôležitá je aj zvýšená mobilita a spolupráca medzi akademickou 

obcou a priemyslom. Jedným z nástrojov môže byť aj validácia zručností pre ľudí prichádzajúcich 

z iných krajín. 

Švédsko si musí udržať pozíciu atraktívnej výskumnej krajiny. Tradícia výskumnej spolupráce 

priemyslu a výskumných skupín z oblasti vyššieho vzdelávania sa historicky významne podieľala na 

medzinárodnom úspechu mnohých veľkých švédskych priemyselných spoločností. Švédsky výskum je 

koncentrovaný predovšetkým vo veľkých a high-tech spoločnostiach. Je potrebné znásobiť výstupy 

z investícií do výskumu, predovšetkým je potrebné zlepšiť spoluprácu výskumnej komunity s malými 

a strednými podnikmi (ďalej len „MSP“). Výskumné ústavy pracujú na hranici akademického výskumu 

a priemyselného rozvoja, mali by priemyslu najmä priemyselným MSP sprostredkovať prístup k novým 

a aktuálnym technológiám a poznatkom, poskytnúť testovacie a demonštračné nástroje, ktoré sú 

dôležité na to, aby sa uľahčilo zavedenie nového tovaru a služieb na trh. Výskumné ústavy pracujú na 

hranici akademického výskumu a priemyselného rozvoja, mali by priemyslu najmä priemyselným MSP 

sprostredkovať prístup k novým a aktuálnym technológiám a poznatkom, poskytnúť testovacie a 

demonštračné nástroje, ktoré sú dôležité na to, aby sa uľahčilo zavedenie nového tovaru a služieb na 

trh. Príkladmi takýchto oblastí sú robotika, umelá inteligencia a aditívne technológie, ako aj oblasti 

výskumu zahŕňajúce kľúčové podporné technológie (nanotechnológia, mikro a nanoelektronika, 

fotonika, industriálna biotechnológia, nové materiály a pod.). Takéto technológie môžu prispieť k 

dosiahnutiu environmentálnych cieľov a cieľov v oblasti efektívneho využívania zdrojov. 

Inteligentný priemysel – Švédsko nemôže konkurovať nízkymi mzdami, namiesto toho bude súťažiť 

využitím digitálnych a udržateľných výrob a pokročilými alebo novými výrobkami. Inovatívna a 

udržateľná priemyselná výroba je digitálne flexibilná, efektívne využíva zdroje, je šetrná k životnému 

prostrediu a poskytuje atraktívne pracovisko. Stratégia novej industrializácie má prispieť k vytvoreniu 

najlepších možných podmienok, v ktorých by sa priemyselné odvetvia a priemyselné služby mohli stať 

konkurencieschopnejšími, udržateľnejšími a produktívnejšími. Priemysel sa nachádza vo všetkých 

častiach krajiny, vytvára pracovné miesta a prispieva k miestnej a regionálnej konkurencieschopnosti. 
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V posledných rokoch sa priemysel vo Švédsku čoraz viac zameriava na tie zložky výrobného reťazca, 

ktoré majú najvyššiu pridanú hodnotu, t. j. na začiatočné a koncové štádiá, kde je obsah služby vysoký, 

napríklad v oblasti výskumu a vývoja, dizajnu, logistiky a marketingu. To zlepšilo 

konkurencieschopnosť, ale zároveň aj atraktivitu čo sa týka lokalizácie výrobných prvkov. Švédska 

konkurencieschopnosť priemyslu, ako aj podnikateľov závisí od dobrých rámcových podmienok a 

základných predpokladov podnikania a rozvoja vo Švédsku. To zahŕňa zákony, predpisy a dane, ale aj 

energie a infraštruktúru. Celkovo možno takéto predpoklady považovať za ukazovateľ 

konkurencieschopnosti krajiny.  

Implementácia stratégie sa uskutoční v rámci štyroch identifikovaných oblastí (Priemysel 4.0, Trvalo 

udržateľná výroba, Podpora priemyselných zručností a Testovacie miesto Švédsko). Tieto opatrenia 

majú byť ďalej rozpracované v samostatnom akčnom pláne s častými aktualizáciami.  

Ďalšie zdroje: 

nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf (government.se) 

[PDF] INDUSTRY 4.0 Where are Swedish manufacturers in the transition towards Industry 4.0 | 

Semantic Scholar 

 Nemecká spolková republika  

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí, 2017, Nová predstava práce – BIELY SPIS PRÁCA 4.0 

(Re-Imagining Work: White Paper WORK 4.0), www.arbeitenviernull.de, Dostupné na:  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-

paper.pdf;jsessionid=8112C77837ADC3F800F06EF126E2A04F.delivery1-

replication?__blob=publicationFile&v=1  

Štruktúra stratégie:  

▪ trendy a vplyvy (digitalizácia, globalizácia, demografické zmeny, príprava pracovnej sily, 

vzdelávanie a kultúrna zmena),  

https://www.government.se/498615/contentassets/3be3b6421c034b038dae4a7ad75f2f54/nist_statsformat_160420_eng_webb.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/INDUSTRY-4.0-Where-are-Swedish-manufacturers-in-the-Antonsson/34b264e1465e06f1d91c12df64af832a85d42be0
https://www.semanticscholar.org/paper/INDUSTRY-4.0-Where-are-Swedish-manufacturers-in-the-Antonsson/34b264e1465e06f1d91c12df64af832a85d42be0
http://www.arbeitenviernull.de/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-paper.pdf;jsessionid=8112C77837ADC3F800F06EF126E2A04F.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-paper.pdf;jsessionid=8112C77837ADC3F800F06EF126E2A04F.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/EN/PDF-Publikationen/a883-white-paper.pdf;jsessionid=8112C77837ADC3F800F06EF126E2A04F.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
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▪ kľúčové výzvy (opatrenia, digitálne platformy, nové trhy a nové formy práce, big data, 

interakcia človeka a stroja, flexibilný pracovný čas a miesto, podniky – transformácia 

organizačnej štruktúry),  

▪ vízia pracovných miest v digitálnom veku,  

▪ politiky (zamestnateľnosť, pracovný čas, sektor služieb, BOZP, ochrana údajov zamestnancov, 

participácia, SZČO, perspektívy),  

▪ nová predstava práce (identifikácia trendov, testovanie inovácií, posilnenie sociálnych 

partnerstiev). 

V 1. kapitole sú stanovené hlavné trendy a kľúčové hnacie sily v súčasnej transformácii sveta práce: 

digitalizácia, globalizácia, demografické zmeny, príprava pracovnej sily – vzdelávanie a kultúrna 

zmena (migrácia, zmena hodnôt a preferencií ľudí). Presná podoba vývoja a rozsah zmien však nie sú 

vopred určené. 

2. kapitola sa bližšie zaoberá kľúčovými výzvami a napätím charakterizujúcim svet práce 4.0, kde 

vznikajú nové potreby opatrení pre podniky, pracovníkov, sociálnych partnerov, obchodné 

združenia, tvorcov politík na federálnej a štátnej úrovni, ako aj pre iné zainteresované strany. 

Podkapitoly sú zamerané analyticky, opisujú zmeny v práci a preskúmavajú súvisiace príležitosti 

a riziká. Zaoberajú sa transformáciou sektorov a aktivít, digitálnymi platformami (ktoré otvárajú 

nové trhy a prinášajú nové formy práce), big data – surovinou pre digitálnu ekonomiku, interakciou 

človeka a stroja, flexibilným pracovným časom a miestom, ako aj transformáciou organizačných 

štruktúr firiem. Kapitola sa zameriava na šesť kľúčových otázok, ktoré boli vznesené v konzultačnom 

procese a načrtáva hlavné oblasti napätia medzi technologickým a hospodárskym pokrokom na jednej 

strane a pracovnými podmienkami na strane druhej, a to napr.: 

▪ Umožní digitalizácia v budúcnosti zamestnať sa každému? Ak áno, za akých podmienok?  

▪ Aký bude vplyv nových obchodných modelov, ako sú "digitálne platformy" na prácu v 

budúcnosti?  

▪ Ako zaručiť legitímny nárok zamestnancov na ochranu údajov pri zvyšujúcej sa dôležitosti 

zberu a používania údajov? 

▪ Ako môžu stroje pomôcť podporiť a posilniť ľudí v ich spôsobe práce v budúcnosti, vzhľadom 

na užšiu spoluprácu ľudí a strojov?  

▪ Svet práce je čoraz flexibilnejší. Ale ako by mohli vyzerať riešenia, ktoré zlepšujú možnosti 

zamestnancov v súvislosti s tým kedy a kde pracujú? 
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▪ Ako bude vyzerať moderný podnik budúcnosti – podnik, ktorý sa už od tradičného podniku 

odlišuje vo všetkých ohľadoch, ale ktorý uľahčuje participáciu a dáva svojim zamestnancom 

sociálne zabezpečenie? 

3. kapitola načrtáva víziu dôstojnej práce a kvalitných pracovných miest digitálnej transformácie a 

tvorí normatívny základ pre závery a politické možnosti kapitoly 4. Vízia čerpá zo silných stránok 

nemeckého hospodárskeho a sociálneho modelu a obhajuje sociálne vyvážený flexibilný svet práce 

v budúcnosti. Spravodlivé mzdy a sociálna ochrana zostávajú základnými kritériami kvalitných 

pracovných miest. Kľúčovým cieľom politiky je ponúknuť všetkým občanom možnosť byť súčasťou 

trhu práce za priaznivých podmienok. Zároveň je dôležité uznať, že rastie rozmanitosť preferencií 

pracovníkov pokiaľ ide o pracovný život, čo znamená potrebu dať ľuďom väčšiu autonómiu 

zorganizovať si vlastný čas a život. Preto je potrebné čo najlepšie využiť potenciál technologických 

zmien na formovanie a lepšie organizovanie práce. Inštitucionálne spolu-určenie (Mitbestimmung) a 

nová individuálna participácia pracovníkov by sa nemali považovať za protichodné, ale za doplnkové 

znaky inovatívnych a demokratických podnikov v rámci inovatívnej a demokratickej spoločnosti. 

4. kapitola identifikuje kľúčové oblasti činností a stanovuje potenciálne riešenia v rámci politík. 

Technologická a hospodárska transformácia nebude znamenať absolútnu automatizáciu pracovných 

miest. Povolania a činnosti sa však pravdepodobne zmenia a zamestnanosť sa bude medzi odvetviami 

výrazne presúvať. Vzhľadom na takéto otrasy je nevyhnutné investovať do podpory zručností a 

zlepšovania perspektív napredovania už v počiatočnom štádiu. Táto podpora sa musí zamerať na 

prevenciu. Nemala by sa zameriavať len na pracovníkov s nízkou kvalifikáciou alebo bezprostredne 

pred prepúšťaním, ale mal by sa zvoliť širší prístup. Podľa tejto logiky súčasné poistenie v 

nezamestnanosti by sa malo postupne transformovať na poistenie zamestnanosti, aby sa pracovníkom 

umožnila preventívna podpora. Dôležitým prvkom by bolo právo na nezávislé poradenstvo v oblasti 

ďalšieho vzdelávania, odbornej prípravy a zručností. Pri pohľade do budúcnosti je na mieste uvažovať 

o zavedení zákonného práva na ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu. 

Digitalizácia ponúka príležitosť na väčšie sebaurčenie v práci. Je však potrebné dosiahnuť rovnováhu 

medzi protichodnými záujmami a cieľmi. Právne záväzná ochrana pred prepracovaním a proti 

neprimeranému zasahovaniu práce do súkromného života osoby je nevyhnutná. Ľudia vyjadrujú čoraz 

viac potrebu väčšej flexibility pracovného času a miesta výkonu práce. Iniciatíva ukotviť všeobecné 

právo na dočasnú prácu na čiastočný úväzok v zákone o zamestnaní na čiastočný úväzok a zamestnaní 

na dobu určitú (Teilzeit-und Befristungsgesetz), významne prispieva k väčšej spokojnosti 

zamestnancov a posilneniu ich autonómie. Dohodnuté modely pracovného času a „kompromisy” v 
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oblasti flexibility sú čoraz dôležitejšie, keďže organizácia pracovného času tvorí ústredný pilier 

efektívnych stratégií ľudských zdrojov, kritérií hodnotenia výkonnosti a kultúry riadenia. 

Konkrétnym, ďalekosiahlejším prístupom by bol zákon o voľbe/výbere pracovného času 

(Wahlarbeitszeitgesetz), ktorý by kombinoval väčšie možnosti zamestnancov v súvislosti s pracovným 

časom a miestom s podmienečnou možnosťou odchýliť sa od určitých ustanovení zákona o pracovnom 

čase (Arbeitszeitgesetz) na základe kolektívnej zmluvy so sociálnymi partnermi a implementáciou na 

úrovni podniku. To by malo byť spočiatku obmedzené obdobím dvoch rokov a odskúšané na pilotných 

projektoch v podnikoch.  

Je dôležité si uvedomiť, že digitalizácia presahuje rámec priemyslu 4.0 a má silný vplyv najmä na sektory 

služieb a obchodu. To platí nielen pre povahu samotnej práce, ale aj pre skutočnosť, že platformy čoraz 

viac pôsobia ako sprostredkovatelia, čo má zásadný vplyv na trhy a podmienky zamestnávania. Najmä 

v oblasti služieb a starostlivosti by sa malo viac dbať na kolektívne vyjednávanie, čo by do budúcnosti 

viedlo k všeobecne záväznej kolektívnej zmluve pre sociálny sektor. Význam sektora 

služieb/starostlivosti bude naďalej rásť. V tejto oblasti sú obzvlášť potrebné atraktívne pracovné 

podmienky. Verejné spolufinancovanie je rozumné v prípade sociálne nevyhnutných služieb 

poskytovaných súkromným sektorom. Vhodným prístupom na podporu domácností sa javí nový model 

akéhosi „účtu“, resp. správy služieb pre domácnosť a digitálne spravovanie tohto účtu. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa musia prispôsobiť nielen digitálnej transformácii, ale aj čoraz 

viditeľnejším demografickým zmenám. Na tento účel bude potrebné zamerať sa viac na psychické 

napätie práce spolu s fyzickými požiadavkami. Federálne Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa preto 

bude snažiť ďalej rozvíjať nástroje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do Stratégie BOZP 

4.0.  

Ochrana údajov zamestnancov si vyžaduje komplexný prístup. Toto je dôsledok pokračujúceho 

technologického vývoja, ako aj rastúceho významu digitálnych aplikácií vo svete práce a európskeho 

právneho rámca – európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo 

účinnosť v roku 2018. Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí sa bude snažiť zabezpečiť, aby sa 

dodržalo kľúčové ustanovenie o ochrane údajov (Section 32 of the Federal Data Protection Act 

(Bundesdatenschutzgesetz)), ktoré reguluje „Zber údajov, spracovanie a použitie na účely súvisiace so 

zamestnaním". Ďalej je potrebné využiť priestor, ktorý EÚ v GDPR dáva zákonodarcom jednotlivých 

štátov pre konkrétnejšie ustanovenia. Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí s cieľom 

monitorovať a podporovať ďalší vývoj zriadi interdisciplinárnu poradnú radu a podporí vytvorenie 
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indexu ochrany údajov zamestnancov, prostredníctvom ktorého sa stanovia normy kvality vo vedecky 

informovanom procese. 

Sociálni partneri, spoluurčenie a demokratická účasť na formovaní pracovných podmienok sú 

kľúčovým prvkom sociálneho trhového hospodárstva Nemecka, stabilizačnou silou v čase krízy a 

faktorom úspechu v medzinárodnej hospodárskej súťaži. Úspešné zvládnutie digitálnych 

štrukturálnych zmien si vyžaduje posilnenie negociačných procesov medzi sociálnymi partnermi na 

úrovni firmy. 

Vytvorenie priaznivého prostredia pre samostatnú zárobkovú činnosť a začínajúce podniky v Nemecku 

je dôležitou prioritou hospodárskej politiky a účinné politiky trhu práce a sociálne politiky sú v tom 

kľúčovými faktormi. Hranice medzi zamestnaniami a samostatnou zárobkovou činnosťou sú nejasné; v 

digitálnom svete práce sa budú rozdiely stierať ešte viac. V tejto súvislosti je vhodné a rozumné zahrnúť 

samostatne zárobkovo činné osoby do zákonného systému dôchodkového poistenia spolu so 

zamestnancami.  

Hlavným cieľom ďalšieho rozvoja inštitúcií sociálneho štátu je stabilizovať zamestnateľnosť a uľahčiť 

presuny ľudí v rôznych etapách pracovného života. Koncepcia akéhosi účtu osobnej činnosti by mala 

dať mladým pracovníkom počiatočný kapitál, formu "sociálneho dedičstva", ktoré možno použiť na 

rozvoj zručností, začatie podnikania alebo prerušenie kariéry z osobných dôvodov.  

Na prognózovanie toho, ako bude svet práce v nadchádzajúcich rokoch vyzerať sú potrebné lepšie 

údaje. Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí preto navrhuje zaviesť pravidelné verejné 

podávanie správ o svete práce za účasti akademickej obce, sociálnych partnerov zastupujúcich 

zamestnávateľov a pracovníkov. 

1.4.5.1 Ministerstvo vzdelávania a výskumu Nemeckej spolkovej republiky – Výskum 

a inovácie, ktoré sú výhodné pre ľudí High-Tech Stratégia 2025 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2018, Výskum a inovácie, ktoré sú výhodné pre ľudí. 

High-Tech Stratégia 2025 (Research and innovation that benefit the people. The High-Tech Strategy 

2025) , výber s. 31-39; dostupné na:  

https://www.hightech-strategie.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/research-and-

innovation-that-benefit-the-people.pdf?__blob=publicationFile&v=2,  

https://www.hightech-strategie.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/research-and-innovation-that-benefit-the-people.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.hightech-strategie.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/pdf/research-and-innovation-that-benefit-the-people.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Digitalizácia mení procesy výroby, procesy tvorby hodnôt, ako aj profily zamestnaní a to, a pracovné 

miesta. U väčšiny zamestnancov sa za posledné roky zmenilo technické vybavenie na pracovisku. V 

priemysle pracujú niektorí zamestnanci s čoraz viac prepojenými výrobnými systémami, ktoré fungujú 

poloautonómne alebo dokonca autonómne a sú schopné sa učiť a robiť vlastné rozhodnutia. Cieľom je 

navrhnúť modernú dátovú ekonomiku 4.0, ktorá bude konkurencieschopná, bezpečná a udržateľná. 

Zároveň je potrebné sa držať zásady, že technológia musí slúžiť ľuďom. Zmeny vo svete práce 

neoddeliteľne ovplyvňujú súčasnú a budúcu úlohu služieb v našej spoločnosti. V budúcnosti sa podiel 

zamestnancov v osobných službách výrazne zvýši. Cieľom je zabezpečiť všetkým ľuďom vhodné 

pracovné prostredie. Preto by sa mal podporovať rozvoj technológií, nových služieb a skvalitňovať 

pracovné podmienky. To zabezpečí využívanie príležitostí, ktoré ponúka digitalizácia a udržateľné 

zručnosti. 

Hospodárstvo 4.0 

Nemecko sa stalo globálnym priekopníkom v priemysle 4.0. Podpora súkromného sektora, najmä 

malých a stredných podnikov, bude pokračovať aj v budúcnosti pri výskume, testovaní a šírení riešení 

a inteligentných služieb priemyslu 4.0, pri vývoji hybridných produktov a procesov a v nových formách 

podnikania, ako je platformová ekonomika. Týmto spôsobom sa vytvoria podmienky na to, aby 

ekonomika so silným zastúpením malých a stredných podnikov napredovala so svojimi produktmi a 

službami na čele globálnych trhov. 

V nasledujúcich rokoch sa bude pokračovať v písaní úspešných príbehov odvetvia 4.0 a digitalizácie 

nemeckej ekonomiky, najmä malých a stredných podnikov. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné 

intenzívnejšie využívať nové technológie v malých a stredných podnikoch, v sektore služieb, najmä v 

maloobchode a vo verejnom sektore. Musí sa urýchliť rozvoj digitálnych inovácií a nových (na základe 

údajov založených) obchodných modelov v podnikoch. Musí sa tiež podporovať rozvoj a integrácia 

autonómnych systémov. Využívaním inteligentných priemyselných služieb je možné ďalej rozvíjať 

priemysel 4.0 a posilniť nemeckú ekonomiku v globálnej konkurencii. Zároveň je potrebné využiť 

inovačný potenciál umelej inteligencie alebo nových leteckých a kozmických aplikácií na konkrétne 

hospodárske účely. Dôležitosť digitalizovaného, globálneho prepojenia hospodárstva rastie aj pre 

aplikácie podporované satelitom, ako sú pozorovanie Zeme, komunikácia a navigácia. 

Na ceste ku konkurencieschopnej a udržateľnej ekonomike 4.0 sa posilnia nové technológie efektívne 

využívajúce zdroje, aditívnu výrobu, využitie digitálnych procesov pri vývoji technológií a ľahkých 
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konštrukcií naprieč materiálmi a priemyselnými odvetviami. Bude sa tiež podporovať výskum 

špeciálnych materiálov šetriacich zdroje, počnúc dizajnom materiálov a výrobkov až po vytváranie 

digitálnych dvojčiat a inteligentné riadenie výrobných procesov. Podporí sa digitalizácia hodnotového 

reťazca od výroby, skladovania, predaja až po koncového zákazníka, s následnou údržbou a recykláciou 

v zmysle cirkulárnej ekonomiky. 

Dôležitá bude ochrana pred znečistením ovzdušia spôsobená výrobou, skladovaním a dopravou, zníži 

sa objem odpadu z obalov a zastaví sa plytvanie zdrojmi v oblasti spotrebného tovaru a potravín.  

Digitálne technológie už dnes môžu zvýšiť udržateľnosť práce v poľnohospodárskych podnikoch. 

Používanie aplikácií za zisťovanie a predvídanie poveternostných podmienok a ďalších systémov na 

správu údajov pomáha optimalizovať metódy využiteľnosti pôdy a ťažby. Cloudové riešenia, napríklad 

na zásadité a dusíkaté hnojenie, umožňujú lepšiu kultiváciu rastlín. Senzory a systémy riadenia 

podnebia významne prispievajú k dobrým životným podmienkam hospodárskych zvierat. 

Pomocou digitálnych aplikácií je možné optimalizovať nielen jednotlivé kroky procesu, ale aj celé 

hodnotové reťazce. Poľnohospodárske stroje sa dajú na poli ovládať s centimetrovou presnosťou. Tieto 

aplikácie techník precízneho poľnohospodárstva umožňujú šetrné používanie hnojív a pesticídov, čím 

chránia pôdu v maximálnej možnej miere. Vláda vytvorí podmienky na zodpovedný pokrok v 

digitalizácii poľnohospodárstva. 

Cieľom je spojiť jednotlivé, už vyvinuté technológie do kompletných digitálnych riešení. Bude potrebné 

objasniť otázky týkajúce sa technických rozhraní medzi strojmi od rôznych výrobcov, ako aj aspekty 

ochrany údajov, integrácie veľkého množstva údajov do systémov riadenia poľnohospodárskych 

podnikov, rozšírenia digitálnej infraštruktúry vo vidieckych oblastiach a urobiť bilanciu vplyvov na 

životné prostredie. Na tento účel sa vypracuje celková stratégia digitalizácie od primárnej výroby a 

vidieckych oblastí až po spotrebiteľov, pričom sa zohľadnia štrukturálne a environmentálne vplyvy. 

Práca 4.0 

Zámerom je vytvoriť svet práce chrániaci zdravie, kompatibilný s rodinnými, zdravotnými a 

občianskymi záväzkami, ktorý je zároveň ekologický, ekonomický a udržateľný. 
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Už dnes sa predpokladá, že digitálna technológia sa bude využívať takmer na každom pracovisku. To 

so sebou prináša nielen nové príležitosti, ale aj riziká. Nové formy práce môžu pomôcť lepšie zosúladiť 

pracovný a súkromný život, lepšie prispôsobiť pracovné prostredie individuálnym potrebám, napríklad 

zvýšením ergonómie pracoviska. Zároveň však vznikajú riziká, týkajúce sa možných dôsledkov neustálej 

dostupnosti a potenciálnej neustálej kontroly, ako aj zintenzívnenie práce v dôsledku eliminácie 

takzvaných „mŕtvych časov“ v sektoroch výroby a služieb. 

Cieľmi budúcnosti sú bezpečnosť, ochrana bezpečnosti a zdravia v digitálnom svete práce. Z tohto 

dôvodu sa podporuje vývoj technických a sociálnych inovácií, ktoré umožňujú vytváranie nových 

foriem práce. Patria sem ergonomické a funkčné technické prostredie, spoľahlivá ochrana digitálne 

generovaných údajov o zamestnancoch, podpora manažérov v ich čoraz zložitejších úlohách, 

intenzívne ďalšie školenie vedúcich pracovníkov v súvislosti s výzvami digitalizácie a podpora 

samotných zamestnancov, od ktorých sa očakáva vyššia miera osobnej zodpovednosti. 

Na to je nevyhnutná kontinuálna interakcia medzi ľuďmi, spoločnosťou, organizáciou a technológiou. 

Je nevyhnutné urýchliť rozvoj kompetencií pre prácu budúcnosti, navrhnúť nové formy digitálneho 

pracovného sveta a zvýšiť nový potenciál pridanej hodnoty na rozhraní sektorov a priemyselných 

odvetví. Cieľom je tiež podporovať rozvoj podnikov budúcnosti pomocou inovatívnych interakcií človek 

– stroj. 

Iniciatívy v oblasti politiky výskumu a inovácií na roky 2018 – 2021 

V rámci programu Budúcnosť práce podporila nemecká spolková vláda založenie celonárodnej 

štruktúry regionálnych kompetenčných centier, ktoré pôsobia najmä na univerzitách s aplikovanými 

vedami a ktoré budú pôsobiť ako regionálni partneri pre zamestnávateľov. Program okrem toho 

podporuje rôzne oblasti súvisiace s dizajnom práce, ktoré úzko súvisia s vývojom nových výrobkov a 

obchodnými modelmi, najmä pre malé a stredné podniky. 

Rozvoj budúcich kompetencií Nemecka 

Nemecko musí zostať krajinou inovácií. Riešenie hlavných výziev bude možné iba ak bude Nemecko 

systematicky a neustále rozvíjať svoje budúce kompetencie, ako aj vedu, výskum a inovácie. 
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Pre budúce kompetencie sú nevyhnutné tri komponenty: interakcia rôznych kľúčových podporných 

technológií s cieľom otvoriť nový a radikálny inovačný potenciál; školenia a ďalšie vzdelávanie vysoko 

kvalifikovaných pracovníkov, ktorí využívajú príležitosti, ktoré ponúka technológia, a tým zvyšujú našu 

prosperitu; angažovaní a uvedomelí občania, ktorí pomáhajú formovať zmeny a ťažiť z nich v 

každodennom živote. 

Základňa zručností 

Nové oblasti výskumu a nové technológie si vyžadujú nové zručnosti a schopnosti. Podpora 

rozvíjajúcich sa výskumných oblastí pôjde ruka v ruke s podporou vysoko kvalifikovaných pracovníkov 

v ich príslušných oblastiach. Národná stratégia výrazne posilní ďalšie vzdelávanie spojením programov 

ďalšieho vzdelávania federálnej a štátnej vlády a zavedením novej kultúry ďalšieho vzdelávania. 

Odborné a ďalšie vzdelávanie sa prispôsobí požiadavkám moderných cyklov výskumu a vývoja. Bude 

sa podporovať rozširovanie ich programov ďalšieho vzdelávania na univerzitách. Zákonom o 

preventívnej zdravotnej starostlivosti sa posilní podpora zdravia na pracovisku, najmä v malých a 

stredných podnikoch a pre vysoko stresujúce povolania, ako je napr. ošetrovateľská starostlivosť o 

starších a chorých. 

V budúcnosti bude dôležité využiť potenciál digitálneho vzdelávania vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach. Bude sa podporovať vytváranie nových kvalifikačných profilov a diskutovať o vytváraní 

nových zamestnaní so sociálnymi partnermi. Pokračovať bude rozvoj zručností pre myslenie a konanie 

zamerané na budúcnosť prostredníctvom aktivít v oblasti „Výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju“. 

Zintenzívni sa podpora mladých vedcov a technikov v predmetoch STEM a otvoria sa im perspektívne 

kariérne vyhliadky. Dievčatám a ženám sa poskytne ešte väčšie povzbudenie k rozvoju ich talentu a 

viac príležitostí na využitie ich schopností. Rozvíjať sa bude celonárodný e-portál STEM s cieľom zvýšiť 

transparentnosť a informovanosť, ako aj vývoj kritérií kvality pre príslušné ponuky kvalifikácií.  

Dôležitým prierezovým opatrením bude podpora propagácie bude propagácia talentovaných stážistov, 

kvalifikovaných odborníkov, doktorandov a študentov univerzít a škôl. 
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Podpora univerzít a modernizácie výučby  

Federálna vláda sa zaviazala rozširovať kvalifikovanú pracovnú silu v špičkových disciplínach, napr. v 

oblasti dátových vied a umelej inteligencie. 

Práca s údajmi sa musí stať samostatným vedeckým odborom a zároveň ústrednou zložkou 

najrôznejších disciplín. Bude sa financovať a podporovať vznik odborov a nových profesorov UI na 

vybraných miestach v Nemecku. Digitalizácia univerzít má význam, ktorý siaha ďaleko za samotné 

univerzity. Okrem koncepcií možností digitálnej výučby a vzdelávania v počiatočnom a ďalšom 

akademickom rozvoji potrebujú univerzity strategický prístup k digitalizácii vo všetkých výkonnostných 

oblastiach, ako aj v medziuniverzitných procesoch. Budú sa podporovať univerzity a univerzitné 

asociácie pri vývoji a implementácii stratégií digitalizácie. 

Federálna vláda a spolkové krajiny vytvorili program, ktorý podporí udržanie väčšieho počtu žien 

v prírodovednej oblasti po ukončení doktorátu na univerzitách. Spolková vláda tiež do roku 2023 

vyčlenila viac ako 20 miliárd EUR na ďalších študentov prvého ročníka. 

Posilnením odborného vzdelávania a prípravy s moderným duálnym systémom odborného vzdelávania 

a úzkymi väzbami medzi odbornou prípravou a modernou praxou v podnikoch prispieva spolková vláda 

k zabezpečeniu toho, že v nemeckých podnikoch bude v budúcnosti dostatok kompetentných 

zamestnancov čo sa týka digitálnych technológií. Bude sa podporovať prepojenosť a synergie medzi 

odborným a akademickým vzdelávaním v obidvoch smeroch, aby sa zlepšila odborná príprava a 

efektívnejšie využili obdobia odbornej prípravy. 

Podpora medzinárodnej výmeny 

Nemecko napreduje vo vytváraní európskych sietí vo všetkých odvetviach vzdelávania a podporuje 

rozvoj inovatívnych a udržateľných európskych a medzinárodných sietí vysokoškolského vzdelávania. 

Chce rozšíriť mobilitu stážistov a učňov, najmä v malých a stredných podnikoch. Nemecko okrem toho 

podporuje mnohé partnerské štáty v Európe a na celom svete v ich snahách o odborné vzdelávanie a 

prípravu. 

Dôležité je tiež zabezpečiť, aby Nemecko bolo naďalej atraktívnym miestom na prácu a život pre 

špecialistov mimo Nemecka. Vylepšenou stratégiou pre cielený nábor kvalifikovaných pracovníkov z 
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tretích krajín a lepším marketingom sa pripraví na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, zvýši 

konkurencieschopnosť nemeckej ekonomiky a dynamiku inovácií. 

 Štúdia The Boston Consulting Group 

Markus Lorenz, Michael Rűßmann, Rainer Strack, Knud Lasse Lueth, Moritz Bolle, 2015, Človek a stroje 

v Priemysle 4.0. Ako technológia transformuje priemyselnú pracovnú silu do roku 2025 (Man and 

Machine in Industry 4.0. How will technology Transform the Industrial Workforce Through 2025?), 

dostupné na:  

https://image-src.bcg.com/Images/BCG_Man_and_Machine_in_Industry_4_0_Sep_2015_tcm9-

61676.pdf   

Štúdia prezentuje vplyv Priemyslu 4.0 do roku 2025 a poskytuje prognózy ako Priemysel 4.0 

transformuje do roku 2025 pracovnú silu a informácie ako by malo na tieto zmeny reagovať 

podnikateľské prostredie,  vzdelávanie a vláda. Nižšie sa uvádza výber z jednotlivých kapitol štúdie. 

Zameranie bolo inšpirované príkladom Nemecka pri zavádzaní zmien, počas ktorých industriálne 

technológie ovplyvnili vývoj v 23 priemyselných sektoroch.  

Priemyselné pracovné sily zajtrajška 

V dokumente sa uvádza, že do roku 2025 vznikne viac zamestnaní ako zanikne, ale zamestnanci budú 

potrebovať veľmi odlišné zručnosti od tých, ktoré potrebovali doteraz. Technológie pomôžu ľudom 

zostať alebo naopak vrátiť sa do pracovného procesu. Prognózy predpokladajú, že do roku 2025 sa v 

Nemecku zvýšia počty pracovných miest o 350 000. Robotizácia a digitalizácia síce zredukuje množstvo 

montážnych pracovných miest, konkrétne v produkcii 610 000 miest. Vznikne však cca 960 000 nových 

miest, hlavne v oblasti IT a dátovej vedy.    

Uskutočnenie transformácie 

Na úspešnú adaptáciu Priemyslu 4.0 potrebujú zamestnávatelia preškoliť pracovné sily. 

Pretransformovať vlastné organizačné modely, vyvinúť strategické prístupy na nábor a plánovanie 

pracovných síl. Vzdelávací systém bude musieť podporovať širšie spektrum zručností a zmenšiť 

https://image-src.bcg.com/Images/BCG_Man_and_Machine_in_Industry_4_0_Sep_2015_tcm9-61676.pdf
https://image-src.bcg.com/Images/BCG_Man_and_Machine_in_Industry_4_0_Sep_2015_tcm9-61676.pdf
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narastajúcu medzeru v IKT zručnostiach. Vláda musí prísť na nové spôsoby zlepšenia centrálnej 

koordinácie iniciatív propagujúcich vytváranie pracovných miest. 

Stratégia  

Štúdia uvádza prognózy v oblasti inovácií a tiež ich dopad na priemysel a spoločnosť. Po roku 2025 sa 

predpokladá, že UI prevezme kognitívnejšiu úlohu a bude poskytovať kontrolu ľudských a 

automatizovaných zdrojov, v súlade s legislatívou a nariadeniami. Používanie UI a pokročilej robotiky 

eliminuje viaceré pracovné pozície.  

Priemysel 4.0 bude mať zásadný dopad aj na výrobný priemysel a národné ekonomiky. Napriek tomu, 

že mnohé pracovné miesta zaniknú, iné vzniknú, a to hlavne v oblasti IT a v oblasti analytiky. 

Dokument Stratégia The Boston Consulting Group obsahuje zhrnutie výsledkov výskumných štúdií, 

kvantitatívne dáta doplnené o kvalitatívne údaje a prípadové štúdie. Štúdiu vytvorilo konzorcium z 

viacerých krajín a ako ukážkový príklad uvádzajú Nemecko, ktoré považujú za modelovú vyspelú 

industriálnu krajinu. Správa zisťuje ako priemysel 4.0 zmení pracovné miesta. Objasňuje, termín 

Priemysel 4.0 a jeho dopad na zamestnanosť, priemysel v 23 sektoroch a 40 divíziách a jeho dopad na 

spoločnosť. Jeho súčasťou sú aj definované opatrenia. Diskutuje o tom, ako sa budú profilovať 

pracovné miesta, aké zručnosti budú potrebné na trhu práce. Očakáva sa nielen zvýšenie pracovných 

miest, ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a vznik nových produktov. Minimalizujú sa 

výhody niektorých lokalít, kde sú nízke náklady na ľudské zdroje, čo spôsobí, že výrobcovia presunú 

svoje prevádzky zo zahraničia domov. V dokumente sú rozobraté kľúčové inovácie a trendy a ich dopad 

na priemysel a zamestnanosť.  

Prípadové štúdie uvádzajú vplyv nasledovných inovácií a ich dopad na pracovnú silu: big-data, robotom 

asistovaná produkcia, samoriadiace logistické vozidlá (self driving logistic vehicles), simulácia výrobnej 

linky (production line simulation), inteligentná zásobovacia sieť (smart supply network), prediktívna 

údržba (predictive maintenance), stroje ako servis (machines as service), samoorganizácia výroby (self 

organizing production), aditívna tlač, augmentovaná práca/údržba a služby. 

V dokumente sa rozoberá dopad inovácií na pracovnú silu v Nemecku v období 2015 do roku 2025. 

Stratégia ponúka viaceré scenáre vývoja vplyvu inovácií v kontexte 23 sektorov. Súčasťou sektorov nie 
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je sektor vzdelávanie a sektor zdravotníctvo. (Namiesto sektora zdravotníctvo je pokrytý sektor 

zdravotnícke produkty). 

Konkrétne príklady ilustrujú ako priemysel 4.0 zmení charakter práce, ich súčasťou sú aj názorné 

nákresy, napr. ilustrujúce ako bude automatizovaný systém asistovať pracovníkom. V dokumente sa 

spomína aj význam prípravy na zmeny, napríklad ako by mali organizácie na blížiace sa zmeny reagovať. 

V akých zručnostiach a vedomostiach treba preškoliť zamestnancov. Popisujú adaptáciu práce na nové 

organizačné zmeny, napr. nábor ľudských zdrojov na Priemysel 4.0, zapojenie sa do strategického 

plánovania ľudských zdrojov, ale aj reakciu vzdelávacieho systému na zmeny a prípravu na e-líderstvo 

a súťaž o talenty. 

 Výskumná štúdia: zručnosti pre občanov, ktoré budú potrebovať vo svete práce v 

budúcnosti 

Marco Dondi, Julia Klier, Frederic Panier, and Jörg Schubert. McKinsey & Company, 2021. Definovanie 

zručností, ktoré občania budú potrebovať v budúcnosti vo svete 

práce. (Defining the skills citizens will need in the future world of work), dostupné na:  

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-

citizens-will-need-in-the-future-world-of-work.   

Na to, aby sa občania uplatnili v budúcnosti vo svete práce budú potrebovať nové zručnosti. Ale ktoré? 

Prieskum na vzorke 18 000 osôb v 15 krajinách pojednáva o zručnostiach, na ktoré by sa mali vlády 

prioritne zamerať. Nižšie uvedený text prezentuje výber zo štúdie globálneho inštitútu McKinsey 

Global.   

Digitálne technológie a technológie umelej inteligencie zmenia svet práce a dnešná pracovná sila sa 

bude musieť naučiť nové zručnosti a neustále sa prispôsobovať novo vznikajúcim povolaniam. Kríza 

spôsobená ochorením COVID-19 tiež urýchlila túto transformáciu. Otázkou ostáva aké špecifické 

zručnosti budú zamestnanci do budúcnosti potrebovať. Výskum inštitútu McKinsey Global sa zameral 

na typy pracovných miest, ktoré zaniknú a na pracovné miesta, ktoré vzniknú v súvislosti 

s technológiami, ako napr. ako automatizácia, UI a robotika. Následne Inštitút vyvodil zoznam 

zručností, ktoré sa stanú v dôsledku týchto zmien dôležité. Potreba manuálnych, fyzických, ako aj 

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/defining-the-skills-citizens-will-need-in-the-future-world-of-work
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základných kognitívnych zručností, bude klesať, ale dopyt po technologických, sociálnych, 

emocionálnych a vyšších kognitívnych schopnostiach bude narastať.  

Vlády majú záujem pomôcť občanom rozvíjať sa v týchto oblastiach a zručnostiach, ale je ťažké 

navrhnúť učebné osnovy a vhodné stratégie učenia na ich rozvoj bez toho, aby dokázali zadefinovať, 

aké konkrétne zručnosti je nevyhnutné rozvíjať. Z tohto dôvodu inštitút McKinsey Global zrealizoval 

výskum, ktorý má pomôcť tieto zručnosti zadefinovať a prispieť tak k ich rozvoju u občanov, ktorí sa 

následne budú vedieť prispôsobiť budúcemu vývoju na trhu práce.  

V rámci výskumu bolo zadefinovaných 56 základných zručností, ktoré budú prínosné pre všetkých 

občanov a umožnia im prispôsobiť sa trhu práce. Výskum poukázal na to, že ich rozvoj koreluje s vyššou 

pravdepodobnosťou zamestnania sa, vyššími príjmami a aj spokojnosťou v práci. Niektoré zamestnania 

budú samozrejme špecializované. Ale predpokladá sa, že na pracovnom trhu, ktorý je viac 

automatizovaný, digitálny a dynamický, budú mať všetci zamestnanci výhody pokiaľ nadobudnú súbor 

týchto základných zručností. Všetky základné (kľúčové) zručnosti budú spĺňať nasledujúce kritériá, a to 

nezávisle od toho v akom sektore ľudia pracujú alebo aké je ich zamestnanie: 

- pridaná hodnota nad rámec toho, čo dokážu urobiť automatizované systémy a inteligentné 

stroje, 

- pôsobenie v digitálnom prostredí, 

- neustále sa prispôsobovanie sa novým spôsobom práce a novým povolaniam. 

Na základe skúseností z oblasti vzdelávania dospelých a akademického výskumu inštitút McKinsey 

zadefinoval základne zručnosti. Najskôr boli určené širšie kategórie zručností, a to: kognitívne, 

digitálne, interpersonálne a sebaovládanie, následne bolo identifikovaných 13 samostatných skupín 

zručností, ktoré spadajú do týchto kategórií, napr. komunikácia a mentálna flexibilita sú zručnosti, 

ktoré spadajú do kognitívnej kategórie, napr. tímová práca a efektivita patria do interpersonálnej 

kategórie. Pri detailnejšom určovaní bolo identifikovaných 56 rôznych prvkov talentu – tzv. „DELTA“, 

ktoré spadajú do jednotlivých skupín zručností. V texte sú nazývané DELTA, keďže skôr ako zručnosti, 

ide o kombináciu zručností, kompetencií a postojov. (Napr. adaptabilita, vyrovnávanie sa s neistotou a 

pod.).  

Výskum identifikoval 56 základných zručností, ktoré pomôžu občanom v budúcnosti prosperovať  na 

trhu práce.  
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Tabuľka č. 4 56 DELTA v 13 skupinách zručností a štyroch kategóriách 

KOGNITÍVNE 

Kritické myslenie 

- Štruktúrované riešenie problémov 

- Logické uvažovanie/zdôvodňovanie 

- Pochopenie predsudkov 

- Vyhľadávanie relevantných 

informácií 

Plánovanie a spôsoby práce 

- Vypracovanie pracovného plánu 

- Časový manažment a určovanie 

priorít 

- Agilné myslenie 

Komunikácia 

- Rozprávanie príbehov a rozprávanie 

na verejnosti 

- Schopnosť klásť správne otázky   

- Syntetizácia správ 

- Aktívne počúvanie 

Mentálna flexibilita 

- Kreativita a predstavivosť 

- Zasadenie vedomostí do iného 

kontextu 

- Prijatie iných perspektív (Adopting 

a different perspective) 

- Prispôsobivosť 

- Schopnosť učiť sa 

 

INTERPERSONÁLNE 

Mobilizačné systémy (Mobilizing systems) 

- Modelovanie rolí (Role modeling) 

- Win-win rokovania (Win-win 

negotiations) 

- Vytvorenie inšpiratívnej vízie 

Rozvíjanie vzťahov 

- Empatia 

- Inšpirujúca dôvera 

- Pokora  
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- Organizačné povedomie 

(Organizational awareness) 

- Sociabilita 

Efektivita tímovej práce  

- Podpora inkluzívnosti 

- Motivácia rôznych typov osobností 

- Riešenie konfliktov 

- Spolupráca   

- Koučovanie 

- Posilnenie 

 

Sebariadenie (self-leadership) 

Self-awareness and self-managment 

 

- Pochopenie vlastných emócií a ich spúšťačov 

- Sebaovládanie a regulácia 

- Pochopenie vlastných silných stránok 

- Integrita 

- Seba-motivácia a regenerácia  

- Sebavedomie  

 

Podnikanie 

 

- Odvaha a schopnosť riskovať 

- Schopnosť podporovať zmeny a inovovať („Driving change and innovation“) 

- Energia, vášeň a optimizmus 

- Schopnosť identifikovať a odhaľovať situácie  

- kde ortodoxia a konvencie môžu brániť pokroku („Breaking orthodoxies“) 

Dosiahnutie cieľov 

 

- Vlastníctvo a rozhodnosť (Ownership and decisiveness) 
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- Orientácia na dosahovanie cieľov 

- Vytrvalosť (Grit and persistence) 

- Vyrovnávanie sa s neistotou 

- Sebarozvoj 

 

Digitálne 

Digitálna plynulosť a občianstvo (Digital fluency and Citizenship) 

 

- Digitálna gramotnosť 

- Digitálne učenie sa 

- Digitálna spolupráca 

- Digitálna etika 

Používanie a vývoj softvéru 

 

- Gramotnosť v oblasti programovania (Programming literacy) 

- Analýza údajov a štatistika 

- Výpočtové a algoritmické myslenie 

Porozumenie digitálnych systémov 

 

- Dátová gramotnosť 

- Inteligentné systémy (Smart systems) 

- Gramotnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

- Technický preklad/dôraz na technickú správnosť textu a implementáciu (Tech 

translation and enablement) 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Výsledky DELTA 

Inštitút meral u zamestnancov súčasnú úroveň 56 zadefinovaných DELTA. Respondenti dostali za úlohu 

zvoliť výrok, ktorý ich najviac vystihoval. Každý výrok sa spájal s inou úrovňou odbornej spôsobilosti. 

Tieto úrovne sa porovnávali s úrovňami DELTA, o ktorých sa predpokladá, že budú potrebné pre 

zamestnancov v budúcnosti. Požadované úrovne boli definované v každom z 56 DELTA a merali sa 

psychometrickým dotazníkom. Dosahované skóre sa pohybovalo na stupnici od 0 do 100.  
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Výsledky poukázali na to, že respondenti mali nižšiu úroveň DELTA v  digitálnej skupine – používanie 

a vývoj softvéru a porozumenie digitálnym systémom a v skupinách zručností Komunikácia a 

Plánovanie a spôsoby práce. V kognitívnej kategórii bola úroveň tiež nižšia ako priemer.  

Skúmalo sa aj to, či mala úroveň súvislosť so vzdelaním a či znalosť týchto DELTA súvisí s určitými 

výsledkami konkrétnej práce. Celkovo účastníci prieskumu s univerzitným vzdelaním mali vyššie 

priemerné skóre odbornej spôsobilosti v 56 rôznych prvkoch talentu, čo naznačuje, že ľudia s vyšším 

vzdelávaním sú lepšie pripravení na zmeny na pracovisku. Napríklad majú vyššiu úroveň v Kognitívnej 

a Digitálnej kategórii. Avšak v rámci kategórie Sebariadenie (Self-leadership) a v Interpresonálnej 

kategórii, ako napríklad Sebavedomie, Odvaha a Schopnosť riskovať, Vyrovnávanie sa s neistotou 

neboli zistené takéto súvislosti. Vyššia úroveň vzdelania tak nie je spojená s vyššou 

odbornosťou/úrovňou vo všetkých DELTA. Práve naopak, ukázalo sa, že absolventi univerzít v určitých 

úrovniach dosahovali nižšiu úroveň napríklad Pokory. 

Inštitút realizoval test, či vyššia úroveň vybraných DELTA pomáha lepšie uplatniť sa na pracovnom trhu. 

Výsledky ukázali, že respondenti prieskumu s vyššou odbornosťou DELTA mali v priemere vyššiu 

pravdepodobnosť, že budú zamestnaní, budú mať vyššie príjmy a budú spokojnejší v práci. Berúc do 

úvahy všetky premenné a konštanty sa zistilo, že zamestnanie bolo najsilnejšie spojené so znalosťou 

niekoľkých DELTA v rámci kategórie Sebariadenia, a to Adaptability, Vyrovnávania sa s neistotou, 

Syntetizáciou správ (Kognitívna oblasť) a Orientáciou na dosahovanie cieľov. 

Vysoký príjem bol spájaný najmä s pochopením digitálnych systémov, používaním a vývojom softvéru, 

plánovaním a spôsobmi práce a komunikáciou. 

S vyšším príjmom sa spája hlavne Digitálna zručnosť. Štyri DELTA najviac spojené s vysokými príjmami, 

boli Vypracovanie pracovného plánu, kladenie správnych otázok (Kognitívna kategória); Sebavedomie, 

Sebariadenie a Organizačné povedomie (Interpersonálna kategória).  

Spokojnosť v práci je tiež asociovaná DELTA v kategórii Sebariadenie. Schopnosť vedieť sa vyrovnať 

s neistotou a Sebavedomie malo najväčší vplyv na spokojnosť respondentov v práci. 
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Klasifikácia Top 3 DELTA, v ktorých odbornosť predikuje lepšie výsledky pre zamestnanie, vyšší 

príjem a spokojnosť v práci: 

1. Zamestnanie: syntetizovanie správ – schopnosť komunikovať veľké množstvo informácií 

stručne a prezieravo, schopnosť efektívne sa vedieť vysporiadať s neistou situáciou, 

adaptabilita. 

2. Vysoký príjem: sebavedomie, vývoj pracovného plánu, organizačné povedomie. 

3. Spokojnosť v práci: sebavedomie, schopnosť vedieť sa efektívne vysporiadať s neistou 

situáciou, sebamotivácia a regenerácia. 

Ako môže DELTA pomôcť formovať vzdelávanie a vzdelávanie dospelých? 

Zistenia Inštitútu pomáhajú definovať konkrétne zručnosti, ktoré občania pravdepodobne budú 

potrebovať v budúcom svete práce a naznačujú, ako ich znalosť môže ovplyvniť výsledky súvisiace s 

prácou, konkrétne zamestnanosť, príjem a spokojnosť s prácou. To zase naznačuje nasledujúce tri 

kroky, ktoré by vlády mali prijať: 

Reforma vzdelávacieho systému  

Výskum navrhuje, aby vláda zvážila preskúmanie a aktualizáciu učebných osnov. Je potrebné, aby sa 

učebné osnovy zamerali najmä na rozvoj mäkkých zručností. Vlády by tiež mali zvážiť podporu ďalšieho 

výskumu týkajúceho sa zručností. Mnohé vlády a akademici definovali taxonómie zručností, ktoré budú 

občania potrebovať, ale len málo z nich tak urobilo na úrovni opísanej v tejto štúdii.  

Okrem toho sa nerealizuje dostatočné množstvo výskumov zisťujúcich ako najlepšie rozvíjať a 

evalvovať tieto zručnosti. Napríklad pre každú DELTA, v rámci učebných osnov, je potrebný výskum, 

ktorý by umožnil určiť úroveň napredovania a úroveň odbornej spôsobilosti DELTA pre rôzne vekové 

kategórie, ich testovanie a hodnotenie. Riešenia – vzdelávacie metódy a hodnotenie úrovne rôznych 

DELTA sa tiež budú líšiť. Vlády by mali zvážiť zriadenie inštitúcií pre výskum a inovácie vo vzdelávaní s 

cieľom financovať výskum a uľahčiť výskumným pracovníkom prístup do škôl na testovanie 

inovatívnych riešení a stanoviť, ktoré vzdelávacie metódy fungujú pre rozvoj DELTA. Najnovšie údaje a 

poznatky by mali byť sprístupnené výskumným pracovníkom a pedagógom v súkromnom sektore. 
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Reforma vzdelávacieho systému dospelých  

Majorita respondentov, ktorú Inštitút skúmal, rovnako ako väčšina ľudí v spoločnosti, už neboli 

súčasťou národných vzdelávacích systémov. Zvyšovanie odbornej spôsobilosti v DELTA by si preto 

vyžadovalo nepretržité vzdelávanie dospelých. Odbornosť v digitálnych DELTA preukázateľne zlepšuje 

šance na dosiahnutie vyšších príjmov. Odbornosť bola nižšia medzi staršími respondentmi prieskumu, 

ktorí už dávno opustili vzdelávací systém.  

Kurikulá vzdelávacích kurzov pre dospelých sa tiež budú musieť zmeniť. Výskum poukazuje na to, že 

sebariadiace DELTA môžu byť dôležité najmä pre výsledky zamestnanosti. A v súčasnosti neexistuje 

dostatočné množstvo vzdelávacích programov, ktoré by rozvoj týchto zručností zastrešilo. V prieskume 

vzdelávacích programov odbornej prípravy pre dospelých bolo zistené, že kurzy alebo moduly na rozvoj 

DELTA, ako sú Orientácia na dosahovanie cieľov alebo seba-uvedomenie (self-awareness) a seba-

manažment (self-management), boli 20-krát menej bežné ako kurzy alebo moduly zamerané na rozvoj 

komunikačných DELTA. To by mohla byť primeraná reakcia na vlnu nezamestnanosti spôsobenej 

pandémiou COVID-19.  

Konkrétne opatrenia, ktoré by mohli podporiť príslušné vzdelávanie dospelých zahŕňajú: 

- Vytvorenie UI agregátora vzdelávacích programov s cieľom prilákať dospelých učiacich sa a 

podporiť celoživotné vzdelávanie. 

o Algoritmy UI by mohli používateľov usmerňovať pri zvyšovaní kvalifikácie alebo 

rekvalifikácii a tiež vytvoriť pre používateľa užší zoznam relevantných vzdelávacích 

programov. Na vývoj presných algoritmov by vlády museli zhromažďovať údaje 

týkajúce sa dopytu po pracovných miestach a potrebných zručnostiach na trhu práce, 

ako aj údaje o poskytovaných vzdelávacích programoch. Uvedené programy by mali 

zahŕňať tie, ktoré rozvíjajú DELTA korelované s výsledkami súvisiacimi s prácou. DELTA 

– Sebariadenie by mohli byť obzvlášť dôležité vzhľadom na ich prepojenie na 

zamestnanie.  

- Zavedenie systému certifikácie zručnosti. 

o Kvalifikácia, ktorá je založená na povolaniach sa môže stať rýchlo zastaralá, keď sa 

objavia povolania vyžadujúce nové zručnosti. Akreditácia založená na zručnostiach 
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preto môže lepšie vyhovovať potrebám zamestnávateľov. Poskytovatelia by mohli 

vyvinúť programy, ktoré pokrývajú rozvoj praktických zručnosti DELTA, ktoré sú 

potrebné na vykonávanie určitého povolania, ale aj pridať nové komponenty alebo 

odstrániť staré, keď tieto povolania vzniknú. Niekoľko začínajúcich podnikov UI 

vytvorilo algoritmy schopné identifikovať a aktualizovať množiny zručností, ktoré sú 

potrebné pre rôzne povolania. Vlády by ich mohli prispôsobiť tak, aby umožnili 

dynamický certifikačný systém založený na zručnostiach. 

- Dotačné schémy, ktoré podporujú zvýšené zameranie sa na DELTA.  

o Niektoré vlády udeľujú granty pre občanov na celoživotné učenie sa. Aby vlády 

pomohli vybaviť občanov pre budúci svet práce, mohli by čerpať finančné prostriedky 

na programy, ktoré zahŕňajú rozvoj DELTA potrebných pre zamestnanie. Stážistom by 

sa napríklad mohli ponúknuť poukazy na konkrétne programy, zatiaľ čo financovanie 

poskytovateľov programov by mohlo byť podmienené výsledkami zamestnania alebo 

poskytnutím modulov odbornej prípravy, ktoré zahŕňajú určité delta.   

Zabezpečenie cenovo dostupného celoživotného vzdelávania 

Väčšina detí na celom svete má prístup k základnému a stredoškolskému vzdelávaniu, ale nie všetko je 

vysoko kvalitné. Včasné vzdelávanie pre najmenších, čo je najlepší vek na rozvoj určitých zručností, 

postojov, nastavenia mysle, je pre väčšinu ľudí vo väčšine krajín nedostupné. Okrem toho len veľmi 

málo krajín vypracovalo systém, ktorý poskytuje cenovo dostupný prístup ku kvalitnej odbornej 

príprave dospelých. Preto, rovnako tak ako priemyselná revolúcia v 19. storočí viedla k rozšíreniu 

prístupu k vzdelaniu, dnešná technologická revolúcia by mala viesť k ďalšiemu rozšíreniu s cieľom 

zabezpečiť univerzálny, vysokokvalitný a cenovo dostupný prístup k vzdelaniu od raného detstva až po 

odchod do dôchodku a zabezpečiť, aby učebné osnovy zahŕňali nadčasové zručnosti DELTA, ktoré 

pripravia občanov na svet práce v budúcnosti. 



   
 
 

166 
 
 

1.5 Činnosť sektorových rád 

 Ôsme rokovania sektorových rád 

V období odovzdávania Priebežnej správy č. 11 vrcholia prípravy ôsmich rokovaní sektorových rád. 

Tabuľka č. 4 uvádza prehľad stanovených termínov ôsmich rokovaní. Ak to epidemiologická situácia 

dovolí, väčšina rokovaní sa bude konať prezenčnou formou keďže väčšina sektorových rád 

uprednostňuje prezenčnú formu rokovania. Ôsme rokovania sú plánované v termínoch od 9. 

septembra do 25. októbra 2021. Predmetom rokovaní bude okrem zhodnotenia plnenia úloh a 

rozvrhnutia úloh do ďalšieho obdobia, tvorby a revízie NŠZ, inovácií a ich prepojenia na NŠZ, rankingu 

poskytovateľov vzdelávania aj schválenie aktualizovaných SSRĽZ, na ktorých príprave členovia 

sektorových rád pracovali od februára 2021 a ktoré aktualizovali podľa Metodického manuálu na 

aktualizáciu SSRĽZ do roku 2030. 

Tabuľka č. 5 Prehľad termínov ôsmich rokovaní sektorových rád 

P.
č. 

Sektorová rada  
Termín ôsmeho 

rokovania 

1  pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  28.9.2021 

2  pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  30.9.-1.10.2021 

3  pre potravinárstvo   12.10.2021 

4  pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  14.-15.10.2021 

5  pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  23.-24.9.2021 

6  pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  14.-15.10.2021 

7  pre chémiu a farmáciu  18.-19.10.2021 

8  pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  7.- 8.10.2021 

9  
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové 
materiály  

21.9.2021 

10  pre automobilový priemysel a strojárstvo  14.10.2021 

11  pre elektrotechniku  5.10.2021 

12  pre energetiku, plyn a elektrinu  7.10.2021 

13  pre vodu, odpad a životné prostredie  23.-24.9.2021 

14  pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  6.10.2021 

15  pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  21.-22.10.2021 

16  pre dopravu, logistiku, poštové služby  22.9.2021 

17  pre informačné technológie a telekomunikácie  14.10.2021 

18  pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  7.10.2021 

19  pre kultúru a kreatívny priemysel 21.10.2021 

20  pre vzdelávanie, výchovu a šport  25.10.2021 

21  pre verejné služby a správu  29.9.2021 

22  pre administratívu, ekonomiku, manažment  9.-10.9.2021 

23  pre zdravotníctvo, sociálne služby  14.-15.10.2021 
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P.
č. 

Sektorová rada  
Termín ôsmeho 

rokovania 

24  pre remeslá a osobné služby  13.10.2021 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačného tímu SRI 

 Aktualizácia sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov  

V období jún – august 2021 sa aktívne pracovalo na aktualizácii druhej kapitoly SSRĽZ – Návrhu 

sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami. 

Tajomníci a členovia sektorových rád postupovali podľa Metodického manuálu na aktualizáciu 

Sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, pričom zároveň dbali na zapracovanie 

pripomienok od externých hodnotiteľov k tzv. nultej verzii stratégie. Išlo tu predovšetkým o 

rovnomernejšie rozvrhnutie aktivít do roku 2030, avšak oproti nultej verzii bolo potrebné doplniť 

viacero údajov – napr. zdrojové zabezpečenie. Pri príprave sektorových opatrení a aktivít na ich 

naplnenie bolo tiež potrebné brať do úvahy výsledky PESTLE analýzy z prvej kapitoly - táto analýza v 

nultej verzii chýbala, aktuálne SWOT a PESTLE analýzy boli tiež viac cielené na ľudské zdroje v sektoroch 

čo nevyhnutne malo vplyv aj na sektorové opatrenia a aktivity na ich dosiahnutie. Aktuálne verzie 

druhej kapitoly SSRĽZ tvoria prílohy jednotlivých informácií tajomníkov (Prílohy č. 9 – 32). Túto verziu 

druhej, aplikačnej kapitoly SSRĽZ tajomníci  na prelome augusta a septembra 2021 zaslali na posúdenie 

externým hodnotiteľom, ktorí hodnotili aj prvú kapitolu aktualizovanej stratégie – niektoré posudky 

boli už tajomníkom sektorových rád doručené a môžu s nimi ďalej pracovať.  

Zároveň sa zapracovávali pripomienky k prvej kapitole SSRĽZ (Základné informácie o sektore a 

komponenty definovania sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov) od externých hodnotiteľov. 

Prvé kapitoly aktualizovanej SSRĽZ tvorili prílohy predchádzajúcej Priebežnej správy č. 10. V ďalšej 

etape sa zapracujú pripomienky externých hodnotiteľov k druhej kapitole a sfinalizuje celý obsah 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, ktoré budú samostatnými prílohami k Priebežnej 

správe č. 12. Zároveň sa spracováva návrh ich dynamického publikovania na stránke 

www.sustavapovolani.sk.  

 Vyhodnocovanie výsledkov rankingu poskytovateľov vzdelávania v SR  

1.5.3.1 Finálne určenie ukazovateľov vstupujúcich do hodnotenia poskytovateľov vzdelávania 

Realizačný tím SRI v spolupráci a konsenze so sektorovými expertmi ešte v minulom období 

skoncipoval finálnu množinu hodnotených kritérií (K). Prakticky, až do realizácie finálneho hodnotenia 

http://www.sustavapovolani.sk/
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mohla byť táto množina kritérií upravovaná, prípadne rozširovaná. V nasledujúcich tabuľkách sa 

nachádza zoznam ukazovateľov, ktoré boli finálne navrhnuté a zo zdrojových údajov budú aj 

vypočítané 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 rozhodli a tieto teda nebudú vplývať na výsledok hodnotenia. Pri 

hodnotení stredných škôl sú ukazovatele rozdelené do piatich hlavných kategórií, a to: Mzdy, 

Nezamestnanosť, Práca v odbore, Pokračovanie na VŠ, Výučba a výsledky. Pri hodnotení vysokých 

škôl sú to štyri hlavné kategórie, a to: Mzdy, Nezamestnanosť, Práca v odbore, Záujem o štúdium 

a výučba. Realizačný tím SRI pôvodne navrhoval aj kategóriu Hodnotenie zamestnávateľa, avšak tieto 

údaje zatiaľ neboli dostupné. Každá jedna hodnotená entita, či už vzdelávacia inštitúcia hodnotená 

globálne za celú SR naprieč všetkými sektormi alebo vzdelávacia inštitúcia s identifikovanými odbormi 

vzdelania v rámci sektorov, je hodnotená okrem jedného celkového integrálneho ukazovateľa aj 

v rámci horeuvedených hlavných kategórií, čo umožňuje komplexnejší pohľad na výkonnosť a kvalitu 

absolventov hodnotených entít. Pri názvoch jednotlivých ukazovateľov 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 údaje z Národného ústavu 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 údaje zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, 

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

▪ „MŠVVaŠ SR“ predstavuje zdroje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

▪ „CVTI“ predstavuje údaje z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. 

Tabuľka č. 6 Finálne ukazovatele vstupujúce do hodnotenia stredných škôl 

Kategória 
ukazovateľov 

Ukazovateľ – popis 

Mzdy mzda_do5r_2020 (iscp) 
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Kategória 
ukazovateľov 

Ukazovateľ – popis 

 mzda_nad5r_2020 (iscp) 

 mzda_spolu_2020 (iscp) 

 mzda absolventov roka 2019 v roku 2020 (stopa) 

 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) – prepočet na úroveň kraja 

 rast miezd 2016/2020 (iscp)  - prepočet na úroveň kraja 

Nezamestnanosť 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 (stopa) 

 
miera nezamestnanosti 3 mesiace od ukončenia štúdia (stopa) – prepočet 
na úroveň kraja 

 
miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa) – prepočet 
na úroveň kraja 

 
miera nezamestnanosti 12 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa) – prepočet 
na úroveň kraja 

 
miera nezamestnanosti 24 mesiacov od ukončenia štúdia (stopa) – prepočet 
na úroveň kraja 

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) 

 podiel nadkvalifikovaných spolu (iscp) 

 podiel nadkvalifikovaných u absolventov 2019 (stopa) 

Pokračovanie na 
VŠ 

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) 
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Kategória 
ukazovateľov 

Ukazovateľ – popis 

 výsledky maturity sjl 2017 (núcem) 

 výsledky maturity mat 2019 (núcem) 

 podiel žiakov na učiteľa (MŠVVaŠ) 

 počet študentov pripravujúcich pre sektor (TREXIMA) 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 7 Finálne 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) 

 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 (stopa) 

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) 

 podiel nadkvalifikovaných spolu (iscp) 

 podiel nadkvalifikovaných u absolventov 2019 (stopa) 

Záujem o štúdium 
a výučba 

počet pedagógov na študenta (MŠVVaŠ) 

 podiel prihlášok a zapísaných (CVTI) 

 počet študentov pripravujúcich sa pre sektor (TREXIMA) 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

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 
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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. 

Niektoré ukazovatele pri stredoškolských absolventoch sú prepočítané aj na úroveň kraja, keďže pri 

týchto absolventoch je väčší predpoklad, že sa uplatňujú viac 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. 

1.5.3.2 Charakteristika integrálneho hodnotenia a hodnotenia podľa kategórií ukazovateľov 

Integrálne hodnotenie, ako aj čiastkové hodnotenia podľa už spomínaných kategórií ukazovateľov pre 

konkrétny objekt (vzdelávacia inštitúcia, odbory vzdelania), je číslo v rozmedzí 1-100. Čím vyššie 

hodnotenie, tým vyšší ranking, resp. tým je hodnotený objekt „kvalitnejší“ z pohľadu vstupných 

ukazovateľov. Hodnotenie 1-100 pri konkrétnej vzdelávacej inštitúcii vyjadruje percento vzdelávacích 

inštitúcií s horším hodnotením. Hodnotenie vzdelávacích inštitúcií je konštruované na dvoch 

úrovniach: 

▪ porovnanie vzdelávacích inštitúcií naprieč všetkými sektormi hospodárstva, 

▪ porovnanie vzdelávacích inštitúcií a identifikovaných odborov vzdelania v rámci jednotlivých 

sektorov hospodárstva. 

1.5.3.3 Proces tvorby váh ukazovateľov 

Keďže do hodnotenia jednotlivých vzdelávacích inštitúcií vstupuje viacero (𝑛) ukazovateľov, bolo 

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 aktérov, relevantných osôb a inštitúcií, ktoré budú používať výsledky hodnotenia. 

V minulom období bol určený zoznam relevantných aktérov a expertov na úrovni sektorov, resp. 

sektorových rád, ktorí mali byť zapojení do systému určenia váh. Následne bolo navrhnuté technické 

riešenie k získaniu údajov od relevantných osôb na určenie váh ukazovateľov v podobe dotazníkového 
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zberu údajov. Bol skoncipovaný dotazník pre expertov na určovanie váh ukazovateľov vstupujúcich 

do rankingu vzdelávacích inštitúcií. Jednalo sa v podstate o dva samostatné dotazníkové zbery na 

určenie váh ukazovateľov stredoškolských a vysokoškolských inštitúcií. Pri zostavovaní 

dotazníkov musel Realizačný tím SRI vyriešiť viacero problémov, napr. aby expert 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 dôležitosti kritérií 

v pároch, kde sa rozhodovalo vždy medzi dvomi kritériami naraz. 

Dotazník na určenie váh ukazovateľov pre stredoškolské inštitúcie pozostával z porovnania jedenástich 

dvojíc ukazovateľov, pričom otázka pri každej z dvojíc znela nasledovne: 

Otázka: 

Predstavte si, že hodnotiť školu by ste mali len na základe dvoch ukazovateľov. Uveďte prosím, ktorý 

z daných ukazovateľov je podľa Vás dôležitejší a v akej miere. 

Poznámka: do rankingu budú vstupovať všetky uvažované ukazovatele (a aj ďalšie), k rankingu však 

potrebujeme určiť váhy vstupných ukazovateľov. Výsledkom Vašich odpovedí budú v skutočnosti váhy 

všetkých uvažovaných ukazovateľov. 

1. Miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia alebo miera nezamestnanosti 12 

mesiacov od ukončenia štúdia. 

2. Miera nezamestnanosti absolventov alebo mzda absolventov. 

3. Mzda do 5 rokov od ukončenia štúdia alebo mzda nad 5 rokov od ukončenia štúdia. 

4. Miera nezamestnanosti absolventov alebo práca v odbore vzdelania. 

5. Práca v odbore vzdelania rok od ukončenia štúdia alebo viac ako 5 rokov od ukončenia 

štúdia. 

6. Miera nezamestnanosti absolventov alebo hodnotenie zamestnávateľa. 

7. Miera nezamestnanosti alebo počet žiakov na učiteľa. 

8. Miera nezamestnanosti absolventov alebo pokračovanie na VŠ. 
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9. Miera nezamestnanosti absolventov alebo výsledky maturít. 

10. Výsledky maturít z cudzieho jazyka alebo slovenského jazyka. 

11. Výsledky maturít alebo zapojenie do duálneho systému vzdelávania. 

Dotazník na určenie váh ukazovateľov pre vysokoškolské inštitúcie pozostával z porovnania siedmich 

dvojíc ukazovateľov, a to: 

1. Miera nezamestnanosti 6 mesiacov od ukončenia štúdia alebo miera nezamestnanosti 12 

mesiacov od ukončenia štúdia. 

2. Miera nezamestnanosti absolventov alebo mzda absolventov. 

3. Mzda do 5 rokov od ukončenia štúdia alebo mzda nad 5 rokov od ukončenia štúdia. 

4. Miera nezamestnanosti absolventov alebo práca v odbore vzdelania. 

5. Práca v odbore vzdelania rok od ukončenia štúdia alebo viac ako 5 rokov od ukončenia 

štúdia. 

6. Miera nezamestnanosti absolventov alebo hodnotenie zamestnávateľa. 

7. Miera nezamestnanosti alebo počet žiakov na pedagóga. 

Dotazníkový zber na určenie váh prebiehal v mesiacoch júl a august 2021, pričom boli získané 

relevantné údaje od expertov všetkých zastúpených sektorov v Národnom projekte SRI. Dotazník na 

určenie váh ukazovateľov pre stredoškolské inštitúcie vyplnilo 107 expertov sektorových rád a dotazník 

na určenie váh ukazovateľov pre vysokoškolské inštitúcie vyplnilo 94 expertov. Po ukončení zberu bolo 

potrebné získané údaje spracovať a transformovať na už konkrétne váhy ukazovateľov za konkrétneho 

experta a následne prevážiť podľa určených váh expertov na finálny vektor váh ukazovateľov. 

Metodika výpočtu váh za konkrétneho experta 

Pri výpočte váh bolo potrebné vyriešiť viacero problémov. V prvom rade nebolo možné určiť váhy 

všetkých ukazovateľov (𝑛) naraz konkrétnym expertom (𝑬), čo už bolo zohľadnené pri tvorbe 

dotazníkov. 
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Omnoho jednoduchšie, ale predovšetkým relevantnejšie, bolo získať tieto informácie už vyššie 

spomenutým porovnávaním kritérií v pároch (rozhodovať sa medzi dvomi kritériami naraz, nie medzi 

n kritériami). Váhy boli teda získané v nasledujúcej štruktúre: 

Tabuľka č. 8 Váhové schémy expertov 

  K1 K2 ... Kn 

K1 0 w(1,2) ... w(1,n) 

K2 w(2,1) 0 ... w(2,n) 

... ... ... ... w(3,n) 

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

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

𝐾𝑖 pritom vyjadruje číslo kritéria (vstupného ukazovateľa) a 𝑤𝑖,𝑗 vyjadruje váhu kritéria 𝑖 v porovnaní 

s kritériom 𝑗 (ktoré zadal expert v dotazníku). Platí 𝑤𝑖,𝑗 + 𝑤𝑗,𝑖 = 1. Výsledná váha 𝑤𝑖
𝑚 kritéria 𝐾𝑖 za 

experta 𝐸𝑚 sa vypočíta ako: 

𝑤𝑖
𝑚 =

∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑗

∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑗𝑖
 

Metodika výpočtu zjednotených váh za všetkých expertov 

Na základe metodiky v predchádzajúcom texte boli určené váhy jednotlivých kritérií za jednotlivých 

expertov. To znamená, že za každého experta 𝐸𝑚 je k dispozícii vektor váh za všetky kritériá 

𝑤1
𝑚, 𝑤2

𝑚, … , 𝑤𝑘
𝑚. Týchto vektorov váh je toľko, koľko expertov bolo zapojených do určovania váh, teda 

konkrétne za stredoškolský dotazník 107 vektorov váha a za vysokoškolský dotazník 94 vektorov váh.  

Ďalšou úlohou bolo 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 prebehla na základe pridelených váh jednotlivých expertov 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛 (ich suma musí 

byť 1) a nasledovného vzťahu: 

𝑤𝑖 = ∑ 𝑎𝑗𝑤𝑖
𝑗

𝑗

 

,kde 𝑤𝑖 je finálna váha kritéria 𝑖, 𝑎𝑗 je váha experta 𝑗 a 𝑤𝑖
𝑗
 je váha experta 𝑗 pri kritériu 𝑖. 
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Metodika výpočtu váh expertov 

Niektorí experti môžu mať, a v konečnom dôsledku aj mali, na finálny výsledok rôzny vplyv. Tento vplyv 

sa určil 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. Realizačný tím SRI 

využil najexaktnejšiu a najobjektívnejšiu možnosť, a to na základe korelácie medzi váhami kritérií od 

jednotlivých expertov. Jej podstata spočíva v priradení nižších váh expertom, ktorých váhové schémy 

kritérií sa vo veľkej miere líšia od konsenzu ostatných expertov. 

V prvom kroku určovania váh expertov sa vypočítali korelácie medzi jednotlivými expertmi (medzi ich 

určenými váhami kritérií): 

Tabuľka č. 9 Korelácie medzi stanovenými váhami expertov 

  E1 E2 ... En 

E1 1 r(1,2) ... r(1,n) 

E2 r(2,1) 1 ... r(2,n) 

... ... ... ... r(3,n) 

En 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). 

Následne sa finálna váha 𝑎𝑖 experta 𝐸𝑖  určila ako: 

𝑎𝑖 =
[∑ exp (𝑟(𝑖, 𝑗))𝑗 ] − exp (1)

∑ {[∑ exp (𝑟(𝑖, 𝑗))𝑗 ] − exp (1)}𝑗

 

Na základe horeuvedeného 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 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. 
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Nakoniec bolo potrebné určiť, či budú váhy agregované na úrovni sektora alebo na národnej úrovni. 

Teda, či budú váhy individuálne alebo jednotné pre každý sektor. Toto bolo možné určiť na základe 

konkrétnych výsledkov a odlišností váhových schém medzi jednotlivými sektormi. Váhy v jednotlivých 

sektoroch sa výrazne nelíšili, preto sa riešiteľský tím rozhodol použiť jednotné váhy pre všetky sektory. 

1.5.3.4 Proces výpočtu hodnotenia vzdelávacích inštitúcií 

Metódy viackriteriálneho hodnotenia, ktoré boli použité pri hodnotení vzdelávacích inštitúcií, vo 

všeobecnosti 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 nevyhnutné vždy 

pred výpočtom 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 výstup tejto aktivity štandardizoval 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 boli následne prevážené váhami ukazovateľov 

získanými a vypočítanými v predchádzajúcej časti a bol určený jednotný kvantil, ktorý je súčasne 

finálnym rankingom entity v rozmedzí 1-100. Zároveň sú vypočítavané a publikované aj rankingy na 

základe hlavných kategórií ukazovateľov, čo v konečnom dôsledku umožňuje hlbšie analyticky skúmať 

a hodnotiť výsledky jednotlivých hodnotených vzdelávacích inštitúcií. Grafická interpretácia výsledkov 

rankingu jednotlivých vzdelávacích inštitúcií je navrhnutá nasledovne: 
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1) Pre stredné školy: 

Obrázok č. 1 Príklad vyhodnotenia – dotazník pre stredné školy 

 

4210M04 agropodnikanie – farmárstvo 

4210M18 agropodnikanie – kynológia 

4336M01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Interpretácia výsledkov je nasledovná: Stredná odborná škola veterinárna v Nitre je s odbormi 

4210M04 agropodnikanie – farmárstvo, 4210M18 agropodnikanie – kynológia a 4336M01 veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat identifikovaná ako významná sektorová škola 

v sektore Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov s hodnotením 82 bodov, čo znamená, že je 

v celkovom hodnotení škôl sektora lepšia ako 82 % ostatných škôl identifikovaných ako dôležitých pre 

sektor z hľadiska prípravy absolventov pre trh práce. Zároveň je možné obdobne interpretovať aj 

ranking podľa hlavných kategórií ukazovateľov. Z pohľadu miezd je predmetná škola lepšia ako 79 % 

ostatných škôl identifikovaných pre sektor, z hľadiska nezamestnanosti je lepšia ako 16 % ostatných 

škôl identifikovaných pre sektor, pri práci v odbore je lepšia ako 34 % škôl v sektore, pri pokračovaní 

na VŠ lepšia ako 94 % škôl v sektore a z hľadiska študijných výsledkov a iných parametrov školy je lepšia 

ako 73 % sektorových škôl. 
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2) Pre vysoké školy: 

Obrázok č. 2 Príklad vyhodnotenia – dotazník pre vysoké školy 

 

1113T06 matematika – manažérska matematika 

1420T01 chémia – analytická chémia 

1420T02 chémia – anorganická chémia 

1420T03 chémia – biochémia 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Interpretácia výsledkov je obdobná ako pri vyššie uvedenej strednej odbornej škole.  

Údaje budú vypočítané, spracované pre všetky sektory, konzultované na ôsmich rokovaniach 

a následne publikované v Priebežnej správe č. 12. Následne budú tieto údaje publikované aj v IS 

NSP/SRI. 

 Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami a v procese tvorby a 

revízie NŠZ 

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované zmeny v počtoch garantovaných NŠZ ku dňu 10. 9. 2021 za 

všetkých 24 sektorových rád. V predposlednom stĺpci sa uvádza prírastok, úbytok alebo nezmenený 

počet garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady ku koncu sledovaného obdobia. Z neho je 

zrejmé, že takmer u všetkých sektorových rád zostal počet garantovaných NŠZ nezmenený. Aktuálny 

počet garantovaných NŠZ je uvedený v poslednom stĺpci tabuľky. Spolu je teda za všetky sektorové 
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rady garantovaných 1 942 NŠZ, čo nepredstavuje žiadnu zmenu oproti minulému sledovanému 

obdobiu. 

Najväčší nárast garantovaných NŠZ bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre energetiku, plyn, elektrinu 

(+2 NŠZ). Naopak, pokles (-1 NŠZ) zaznamenali nasledujúce dve sektorové rady: 

1. Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie a  

2. Sektorová rada pre verejné služby a správu. 

Až u 21 sektorových rád nenastala v sledovanom období žiadna zmena v rámci počtu garancie NŠZ 

(oproti predchádzajúcemu obdobiu), čo predstavuje 87,5% zo všetkých sektorových rád. 
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Tabuľka č. 10 Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady 

P.č. 
sekt. 
rady 

NSP II NSP III SRI Stav ku 10. 9. 2021 

Počet 
garan
tovan

ých 
NŠZ 

Počet 
garantov

aných 
NŠZ 

Stav ku 15. 
7. 201919 

Stav ku 10. 
10. 201920 

Stav 
ku 10. 1. 
202021 

Stav 
ku 10. 3. 
202022  

Stav 
ku 10. 6. 
202023 

Stav ku 10. 
10. 202024 

Stav 
ku 10. 1. 
202125 

Stav 
ku 10. 3. 
202126 

Stav 
ku 10. 6. 
202127 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ za 
sektorovú radu 

Aktualizova
ný počet 

garantovan
ých NŠZ za 
sektorovú 

radu 

1 71 71 0/71 +6/77 0/77 -1/76 -1/75 0/75 0/75 0/75 0/75 0 75 

2 47 48 -1/47 +6/53 +3/56 -5/51 0/51 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 0 53 

4 73 59 -3/56 0/56 -1/55 -2/53 0/53 +1/54 0/54 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 0 68 

6 30 30 0/30 0/30 0/30 0/30 0/30 +2/32 0/32 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 0 45 

8 50 50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0/50 0 50 

9 47 53 0/53 0/53 0/53 0/53 +8/61 0/61 0/61 +2/63 +2/63 0 63 

10 56 56 0/56 0/56 +6/62 0/62 -2/60 0/60 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 0 36 

12 71 74 0/74 +2/76 0/76 +4/80 -1/79 -1/78 0/78 0/78 0/78 +2 80 

13 53 53 0/53 +4/57 -2/55 -1/54 +1/55 +3/58 -1/57 0/57 -1/56 0 56 

14 64 69 0/69 +2/71 0/71 0/71 +8/79 0/79 -1/78 +1/79 -10/69 0 69 

 
19 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
20 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
21 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
22 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
23 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
24 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
25 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
26 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
27 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
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P.č. 
sekt. 
rady 

NSP II NSP III SRI Stav ku 10. 9. 2021 

Počet 
garan
tovan

ých 
NŠZ 

Počet 
garantov

aných 
NŠZ 

Stav ku 15. 
7. 201919 

Stav ku 10. 
10. 201920 

Stav 
ku 10. 1. 
202021 

Stav 
ku 10. 3. 
202022  

Stav 
ku 10. 6. 
202023 

Stav ku 10. 
10. 202024 

Stav 
ku 10. 1. 
202125 

Stav 
ku 10. 3. 
202126 

Stav 
ku 10. 6. 
202127 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ za 
sektorovú radu 

Aktualizova
ný počet 

garantovan
ých NŠZ za 
sektorovú 

radu 

15 110 98 -6/92 -2/90 -2/88 -6/82 +5/87 -1/86 0/86 0/86 -1/85 0 85 

16 99 101 0/101 0/101 0/101 0/101 +6/107 0/107 0/107 -1/106 0/106 0 106 

17 41 42 0/42 +1/43 0/43 0/43 +12/55 0/55 0/55 0/55 0/55 -1 54 

18 80 87 0/87 0/87 0/87 0/87 +2/89 0/89 0/89 0/89 -1/88 0 88 

19 0 149 0/149 +7/156 +4/160 -4/156 +2/158 -2/156 +3/159 -1/158 -2/156 0 156 

20 0 142 0/142 -29/113 -30/83 -3/80 -5/75 +1/76 -1/75 0/75 +3/78 0 78 

21 0 175 0/175 +2/177 -6/171 +1/172 -2/170 +1/171 0/171 0/171 -15/156 -1 155 

22 102 103 0/103 +1/104 0/104 0/104 +6/110 0/110 0/110 -3/107 0/107 0 107 

23 0 227 0/227 +4/231 +2/233 -2/231 +4/235 +3/238 0/238 0/238 -1/237 0 237 

24 77 84 0/84 0/84 +1/85 0/85 -2/83 0/83 0/83 0/83 +1/84 0 84 

Spolu 1230 1952 -928/1943 +1429/1957 -2630/1931 -1131/1920 +4332/1963 +633/1969 034/1969 -235/1967 -2536/1942 037 1942 

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 

 
28 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe 
29 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2 
30 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3 
31 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4 
32 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5 
33 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 6 
34 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 7 
35 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 8 
36 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 9 
37 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 10 
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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: Realizačný tím SRI 



   
 

  183 
 

 

 Identifikácia strategických dokumentov a inovačných trendov v sektoroch 

hospodárstva SR  

 

Jednou z kontinuálnych úloh sektorových rád je monitoring a identifikácia medzinárodných a 

národných strategických dokumentov a ich zaznamenávanie do IS SNP/SRI. V období 1.6.2021—

31.8.2021 bolo do SI NSP/SRI pridaných celkom 47 strategických dokumentov (z toho 17 

medzinárodných a 9 národných, 21 zaznamenaných dokumentov má informačný charakter), čo je 

pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu keď bolo zaznamenaných do IS NSP/SRI 73 strategických 

dokumentov. Podrobnejšie informácie o týchto dokumentoch (vrátane krátkych anotácií) sú uvedené 

v Informáciách tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria Prílohy č. 9 – 32 tejto správy. 

Tabuľka č. 11 Prehľad počtu identifikovaných strategických dokumentov podľa sektorových rád v 
období 1.6.2021 – 31.8.2021 

Sektorová rada 
Typ strategického dokumentu 

informačný medzinárodný národný súčet 

Administratíva, ekonomika, manažment 2     2 

Bankovníctvo, finančné služby a 
poisťovníctvo 

3     3 

Elektrotechnika   1   1 

Chémia a farmácia 3 1   4 

Informačné technológie a telekomunikácie     1 1 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 1 1 1 3 

Potravinárstvo   5   5 

Sklo, keramika, minerálne výrobky a 
nekovové materiály 

  2   2 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 10 2   12 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 3 3 7 

Voda, odpad a životné prostredie   2 1 3 

Vzdelávanie, výchova a šport 1   3 4 

Celkový súčet 21 17 9 47 

Zdroj: IS NSP/SRI 

Tabuľka č. 12 Zoznam pridaných strategických dokumentov do IS SNP/SRI v období 1.6.2021 – 
31.8.2021 podľa sektorov 

Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

Typ strategického dokumentu 

informačný medzinárodný národný súčet 

Administratíva, ekonomika, manažment 

A Leader’s Vision  for Business  Services in the  
New Digital Era 

1     1 

Firmy více digitalizují 1     1 

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

Typ strategického dokumentu 

informačný medzinárodný národný súčet 

Bank of Things – nový trend v oblasti 
bankovnictví 

1     1 

Firmy více digitalizují 1     1 

Strategie podpory malých a středných 
podniku v České republice pro období 2021 – 
2027 

1     1 

Elektrotechnika 

1. Aktualizácia novej priemyselnej 
stratégie na rok 2020: Budovanie silnejšieho 
jednotného trhu pre obnovu Európy 

  1   1 

Chémia a farmácia 

Inovácie v chemickom priemysle 1     1 

Updating the 2020 New Industrial Strategy: 
Building a stronger Single Market for Europe’s 
recovery 

  1   1 

Vývoj chemického a farmaceutického 
priemyslu 2020 

1     1 

Vývoj chemikcého a farmaceutického 
priemyslu 2020 

1     1 

Informačné technológie a telekomunikácie 

Národný plán širokopásmového pripojenia     1 1 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Economic and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to Fork 
and Biodiversity Strategies 

  1   1 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky     1 1 

Štruktúra zamestnancov v poľnohospodárstve 
v roku 2017 

1     1 

Potravinárstvo 

HORIZONT EURÓPA – PROGRAM INVESTÍCIÍ 
EÚ PRE VÝSKUM A INOVÁCIU (2021 – 2027) 

  1   1 

Management Plan 2020 DG Health and Food 
Safety (SANTE) – Plán riadenia 2020   GR pre 
zdravie a bezpečnosť potravín 

  1   1 

PRÍLOHA k Stratégii „z farmy na stôl“ v záujme 
spravodlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnému prostrediu 

  1   1 

Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme 
spravodlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnému prostrediu 

  1   1 

Strategic Plan 2020 – 2024 DG Health and 
Food Safety (SANTE) – Strategický plán 2020 – 

  1   1 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

Typ strategického dokumentu 

informačný medzinárodný národný súčet 

2024  GR pre zdravie a bezpečnosť potravín 
(SANTE) 

Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály 

General Union Environment Action 
Programme to 2030 (Všeobecný akčný plán 
únie do roku 2030) 

  1   1 

Nový akčný plán EÚ pre obehové 
hospodárstvo 

  1   1 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

[8] OECD, 2005. Oslo Manual: Guidelines 
for Collecting and Interpreting Innovation 
Data - The Measurement of Scientific and 
Technological Activities, 3rd Edition. 

  1   1 

JÁČ, Ivan a RYDVALOVÁ, Petra a ŽIŽKA, 
Miroslav – Inovace v malém a středním 
podnikání. 

1     1 

KISEĽÁKOVÁ, Dana a ŠOLTÉS, Miroslava, 2017. 
Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a 
praxi malých a středních podniků. 

1     1 

KOŠTURIAK, Ján a CHAĽ, Ján, 2008. Inovace: 
vaše konkurenční výhoda! 

1     1 

NARAYANAN, Vadake, 2001. Managing 
Technology and Innovation for Competitive 
Advantage 

1     1 

NENADÁL, Jaroslav, Moderní management 
jakosti: principy, postupy, metody. 

1     1 

NOVÁK, Adam, Inovace je rozhodnutí, 
Kompletní návod jak dělat inovace nejen v 
byznysu. 

1     1 

Nový obraz budoucnosti: přední osobnosti 
světového managementu a sociálního myšlení 
o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a 
trhu. 

  1   1 

PAPULA, Jozef. a kol., Podnikanie a 
manažment. Korene, podstata, súvislosti a 
trendy. 

1     1 

PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmu a firem. 
Praktický atlas managementu. 

1     1 

RUSSEL – WALLING, Edvard, Manažment. 50 
myšlienok, ktoré by ste mali poznať. 

1     1 

SEDLÁK, Mikuláš, Manažment. 1     1 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Akčný plán digitálneho vzdelávania 2021 – 
2027 

  1   1 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

Typ strategického dokumentu 

informačný medzinárodný národný súčet 

Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera 
sociálnych práv 

    1 1 

Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť 

  1   1 

Formujeme digitálnu budúcnosť Európy 
Komisia predstavuje stratégiu pre údaje a 
umelú inteligenciu 

    1 1 

Industry 4.0 zásadne zmení pracovné pozície 1     1 

Odporúčanie Rady z 22. mája 2018 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné 
vzdelávanie 

    1 1 

Programy priamo riadené Európskou komisiou 
pre programové obdobie 2021 – 2027 

  1   1 

Voda, odpad a životné prostredie 

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom 
využívaní rieky Dunaj 

  1   1 

Protokol o vode a zdraví – Protokol k 
Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných 
vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 
1992, podpísanému v Londýne dňa 17. júna 
1999 

  1   1 

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

    1 1 

Vzdelávanie, výchova a šport 

Etický kódex pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov 

1     1 

Návrh priorít implementácie AGENDY 2030     1 1 

Stratégia celoživotného vzdelávania     1 1 

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej 
republiky do roku 2030 

    1 1 

Celkový súčet 21 17 9 47 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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1.6 Osvedčené zahraničné prístupy k sektorovým inováciám a investičným 

stimulom ako inšpirácia na podporu rozvoja a konkurencieschopnosti 

Slovenska  

 Monitorovanie inovácií v medzinárodnom a národnom kontexte 

Informácie o inováciách v organizáciách a v jednotlivých sektoroch sú dôležitým cenným a žiadaným 

artiklom a do budúcnosti bude ich hodnota narastať. V uvedenom texte sa mapuje súčasná situácia 

monitorovania inovácií na Slovensku a vo svete.  

Kľúčovým medzinárodným dokumentom súvisiacim s inováciami je dokument OSLO MANUAL 2018, 

ktorý poskytuje definíciu kľúčových termínov, usmernenia na zber, reportovanie a interpretáciu údajov 

o inováciách. Manuál uľahčuje medzinárodné porovnávanie a poskytuje platformu pre výskum a 

experimentovanie v oblasti merania inovácií. 

Na Slovensku sa v súčasnosti inováciami zaoberá Štatistický úrad SR (ďalej „ŠÚ SR“) a spoločnosť 

TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. v rámci NP SRI. ŠÚ SR realizuje v tejto oblasti primárne štatistické 

zisťovanie, ktoré sa zameriava na otázky súvisiace s inováciami, ale nie s inováciami ako takými – teda 

v čom inovácie vlastne spočívajú. Veľkým hendikepom tohto zisťovania je zameranie sa len na vybrané 

sektory národného hospodárstva, pričom významné sektory sa nesledujú (napríklad verejná správa, 

poľnohospodárstvo, gastronómia, zdravotníctvo atď.).  

Spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. komplexne monitoruje inovácie v SR vo všetkých odvetviach 

národného hospodárstva a spracovala číselník základných kategórií inovácií v rámci Národného 

projektu SRI, ktorý je momentálne jediným nástrojom na komplexný monitoring inovácií v SR vo 

všetkých odvetviach národného hospodárstva. Jeho významnou pridanou hodnotou je aj zisťovanie 

charakteru inovácií – v čom spočíva a aké sú konkrétne dopady týchto inovácií na ľudské zdroje. Toto 

nerobí na Slovensku nikto iný a v zmysle medzinárodných usmernení je to žiadúce a potrebné. 

Predikcie ďalšieho vývoja 24 sektorov do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, nové materiály, 

technologické a procesné zmeny a ich dopady na ľudské zdroje sú predkladané aj v rámci 

aktualizovaných SSRĽZ v kapitolách 1.3 Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s 

dosahom na ľudské zdroje.  
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Číselník základných kategórií inovácií v národnom projekte SRI 

Spracovaný číselník základných kategórií inovácií vznikol postupným vytváraním všeobecnejších 

kategórií, ku ktorým sa pridávajú sektorové aplikácie inovačnej kategórie. Číselník sa aktualizuje zo 

strany sektorových expertov a pomáha sumarizovať a porovnávať inovačné tendencie v jednotlivých 

sektoroch národného hospodárstva. ŠÚ SR a ani EUROSTAT takýto číselník nemá.  

• V budúcnosti sa plánujú použiť pri identifikácii inovácií aj nasledujúce členenia: 

1.  objekt inovácie – čoho sa inovácia týka: 

A. Produkt: 

• Tovar; 

• Služba; 

B. Obchodný proces: 

• Výroba tovarov a služieb; 

• Distribúcia a logistika; 

• Marketing a obchod; 

• Informačné a komunikačné technológie; 

• Správa a manažment; 

• Rozvoj produktov a obchodných procesov; 

2. Cieľ inovácie: 

A. Trhy pre produkty firmy: 

• Upgrade tovaru alebo služby; 

• Rozšíriť sortiment tovarov alebo služieb; 

• Vytvoriť nové trhy; 

• Vstúpiť na nové trhy alebo prispôsobiť existujúce produkty novým 

trhom; 

• Zvýšiť alebo udržať podiel na trhu; 

• Zlepšiť reputáciu, povedomie o značke alebo viditeľnosť produktu; 

• Dodržiavať trhové predpisy; 

• Prijať normy a akreditáciu; 
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B. Výroba a dodávka: 

• Inovovať zastarané technológie alebo metódy procesu; 

• Zlepšiť kvalitu tovaru alebo služieb; 

• Zlepšiť flexibilitu pri výrobe tovaru alebo poskytovaní služieb; 

• Zvýšiť rýchlosť výroby tovaru alebo poskytovania služieb; 

• Znížiť náklady práce na jednotku výstupu; 

• Znížiť náklady na materiál, energiu alebo prevádzkové náklady na 

jednotku výstupu; 

• Skrátiť čas uvedenia na trh; 

 

C. Obchodná organizácia: 

• Zlepšiť schopnosti absorbovania, spracovania a analýzy znalostí; 

• Zlepšiť zdieľanie alebo prenos poznatkov s inými organizáciami; 

• Zlepšiť efektívnosť alebo funkciu hodnotového reťazca firmy; 

• Zlepšiť komunikáciu vo firme; 

• Zlepšiť alebo rozvíjať nové vzťahy s externými subjektmi (firmami, 

univerzitami atď.); 

• Zvýšiť odolnosť podnikania a prispôsobivosť zmenám; 

• Zlepšiť pracovné podmienky, zdravie alebo bezpečnosť 

zamestnancov;  

• Implementovať nový obchodný model; 

• Prispievať k vývoju štandardov; 

 

D. Ekonomika, spoločnosť alebo životné prostredie: 

• Znížiť negatívne environmentálne vplyvy/poskytnúť environmentálne 

výhody; 

• Zlepšiť verejné zdravie, bezpečnosť alebo ochranu; 

• Zlepšiť sociálne začlenenie; 

• Zlepšiť rodovú rovnosť; 

• Zlepšiť kvalitu života;  

• Dodržiavať záväzné nariadenia; 
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• Dodržiavať dobrovoľné normy; 

• Inovácie ako reakcia na pandémiu. 

Implementáciou týchto premenných by bolo možné podrobnejšie analyzovať inovačné trendy. Vyššie 

spomenuté premenné by umožnili realizovať aj sektorové komparácie.  

Medzinárodná prax – OSLO MANUAL 2018 

Kľúčová medzinárodná publikácia: OSLO MANUAL 201838 obsahuje usmernenia ako zbierať, reportovať 

a používať údaje o inováciách. Manuál vznikol za spolupráce OECD a EUROSTAT v rámci Pracovnej 

skupiny národných expertov na vedecké a technologické indikátory.  

Inovačná stratégia OECD zdôrazňuje, že kvalitnejšie meranie inovácií a ich vplyvu na hospodársky rast, 

udržateľnosť a inkluzívnosť je kľúčom k splneniu prísľubu koordinovaných inovačných politík v 

digitálnej ére. OECD dlhodobo presadzuje celostný prístup k inovačnej politike a význam porozumenia 

komplexnej škále faktorov, ktoré ovplyvňujú inovácie a ich dopady na spoločnosť.   

Manuál poskytuje usmernenia na zber a interpretáciu údajov o inováciách. Snaží sa uľahčiť 

medzinárodné porovnávanie a poskytuje platformu pre výskum a experimentovanie v oblasti merania 

inovácií. Jeho usmernenia sú v zásade určené na podporu národných štatistických úradov a ostatných 

producentov údajov o inováciách v oblasti dizajnu, zberu, zverejňovania údajov na výskumné a aj 

politické účely. Tieto usmernenia sú kombináciou formálnych štatistických štandardov a odporúčaní o 

najlepších postupoch, ako aj návrhmi na rozšírenie spôsobov merania inovácií o nové domény 

pomocou existujúcich a aj nových nástrojov. 

DEFINÍCIA INOVÁCIE: 

Inovácia je nový alebo vylepšený produkt alebo proces (alebo ich kombinácia), ktoré sa výrazne líšia 

od predchádzajúcich produktov alebo procesov a boli sprístupnené potenciálnym používateľom (ako 

produkt) alebo uvedené do používania (proces). 

 
38 OECD iLibrary | Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 

Edition (oecd-ilibrary.org) 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1618490459&id=id&accname=guest&checksum=AD687BF8B6841295780F649EAAC86EF9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1618490459&id=id&accname=guest&checksum=AD687BF8B6841295780F649EAAC86EF9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1618490459&id=id&accname=guest&checksum=AD687BF8B6841295780F649EAAC86EF9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1618490459&id=id&accname=guest&checksum=AD687BF8B6841295780F649EAAC86EF9
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Inovačné aktivity zahŕňajú všetky vývojové, finančné a obchodné činnosti vykonávané firmou, ktoré 

majú za následok inováciu. 

Obchodná inovácia je nový alebo vylepšený produkt alebo obchodný proces (alebo ich kombinácia), 

ktorá sa výrazne líši od predchádzajúcich produktov firmy, resp. jej procesov a ktorý bol uvedený na 

trh alebo uvedený firmou do praxe. 

Inovácia produktu je nový alebo vylepšený tovar alebo služba, ktorá sa výrazne líši od 

predchádzajúceho tovaru alebo služby firmy a ktorý bol zavedený na trh. 

Inovácia obchodného procesu je nový alebo vylepšený obchodný proces jednej alebo viacerých 

obchodných procesov, ktoré sa výrazne líšia od predchádzajúcich procesov firmy a ktorý firma uviedla 

do praxe. Bežné použitie popisuje inováciu z hľadiska jej subjektu alebo objektu. Manažéri môžu 

napríklad hovoriť o inováciách služieb svojej firmy alebo o inovácii doručovacieho systému. Informácie 

o objekte inovácie sú užitočné pri hodnotení účelu inovácie, jej všeobecných charakteristík, 

potenciálnych dopadov na firmu a typov inovačných aktivít, ktoré sú relevantné pre vývoj a 

implementáciu. 

Typy inovácií podľa objektu: 

Podľa objektu existujú dva hlavné typy inovácií: inovácie, ktoré menia produkty firmy (produktové 

inovácie) a inovácie, ktoré menia obchodné procesy (inovácie obchodných procesov).  

Produktové inovácie sa členia na inovácie: 

▪ tovarov, 

▪ služieb.  

Tabuľka č. 13 Inovácie obchodných procesov – druhy 

P.č. Názov Popis 

1 Výroba tovarov a služieb 
Činnosti, ktoré transformujú vstupy na tovary alebo služby, 
vrátane strojárstva a súvisiaceho technického testovania, 
analytických a certifikačných činností na podporu výroby. 

2 Distribúcia a logistika 

Zahŕňa: 
a) dopravu a doručovanie 
b) logistiku (sklady) 
c) spracovanie objednávok 
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P.č. Názov Popis 

3 Marketing a obchod 

Zahŕňa: 
a) marketingové metódy vrátane reklamy (propagácia a 
umiestnenie produktu, balenie produktu), priamy 
marketing (telemarketing), výstavy a veľtrhy, prieskum 
trhu a iné aktivity na rozvoj nových trhov 
b) cenové stratégie a metódy 
c) predajné a popredajné činnosti vrátane služieb 
technickej a ostatnej zákazníckej podpory a vzťahy 
k zákazníkom. 

4 
Informačné a komunikačné 
technológie 

Údržba a poskytovanie informačných a komunikačných 
systémov vrátane: 
a) hardvéru a softvéru 
b) spracovania údajov a databáz 
c) údržby a opravy 
d) webhostingu a iných informačných činností súvisiacich s 
PC. 
Tieto funkcie môžu byť poskytované v samostatnom útvare 
alebo v útvaroch zodpovedných za ďalšie činnosti. 

5 Správa a manažment 

Táto funkčná kategória obsahuje: 
a) strategické a všeobecné riadenie podniku vrátane 

organizovania pracovných povinností 
b) správu a riadenie spoločnosti (právo, plánovanie a vzťahy 

s verejnosťou) 
c) účtovníctvo, fakturáciu, audit, platby a iné finančné alebo 

poisťovacie činnosti, 
d) riadenie ľudských zdrojov (odborná príprava a 

vzdelávanie, nábor zamestnancov, organizácia 
pracoviska, zabezpečenie dočasného personálu, vedenie 
miezd, zdravotná a lekárska služba), 

e) obstarávanie 
f) riadenie vzťahov s externými dodávateľmi.  

6 
Rozvoj produktov 
a obchodných procesov 

Činnosti zamerané na skúmanie, identifikáciu, vývoj alebo 
prispôsobenie produktov alebo obchodných procesov 
spoločnosti. Činnosti je možné vykonávať systematicky 
alebo ad hoc, buď v rámci firmy alebo externe. 
Zodpovednosť za tieto činnosti môže mať 
samostatný útvar alebo v útvary zodpovedné za ďalšie 
funkcie, napr. výroba tovaru alebo služby. 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Manuál člení inovácie podľa „dopadu“ a „inovatívnosti“. 

Ponímanie zmeny pri porovnávaní predchádzajúceho a inovovaného stavu je v mnohom subjektívne 

a škálovateľné. Je preto dôležité diferencovať inovácie podľa ich dopadu a inovatívnosti. Inovatívnosť 

možno sledovať otázkami či inovácia je nová: 
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▪ pre firmu, 

▪ trh alebo 

▪ svet. 

Dopad možno skúmať otázkami zameranými na firemné očakávania, a to či inovácia: 

▪ zvýši konkurencieschopnosť firmy alebo 

▪ či transformuje trh, na ktorom firma pôsobí.   

 

Vymedzenie, či je firma inovatívna 

Inovačný status firmy je charakterizovaný na základe uskutočňovania inovačných aktivít a zavádzania 

jednej alebo viacerých inovácií. Rozlišujeme 3 typy organizácií: 

▪ inovatívna firma – firma hlási inovácie, 

▪ neinovatívna firma – firma nehlási inovácie, 

▪ inovačne aktívna firma – firma bola zainteresovaná v jednej alebo viacerých aktivitách 

smerujúcich k vytvoreniu alebo implementácii nového alebo vylepšeného produktu alebo 

obchodného procesu.  

Manuál identifikuje 8 základných širokých oblastí obchodných aktivít, ktoré vedú k inováciám:  

1. Veda a výskum (R&D); 

2. Inžinierstvo, dizajn a iné aktivity v oblasti kreatívnej práce; 

3. Marketing a iné činnosti súvisiace so značkou; 

4. Aktivity spojené s duševným vlastníctvom; 

5. Aktivity v oblasti tréningu/školenia zamestnancov; 

6. Softvérový vývoj a databázové aktivity; 

7. Aktivity spojené s akvizíciou a prenájmom hmotného majetku; 

8. Aktivity v oblasti inovačného manažmentu. 
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Ciele a výsledky inovácií 

Fáza plánovania a vývoja inovácie zahŕňa identifikáciu jedného alebo súboru viacerých cieľov, ktoré sa 

majú podľa očakávania dosiahnuť. Ciele môžu odkazovať na vlastnosti samotnej inovácie alebo na trh 

a hospodárske ciele. Výsledky inovácie možno identifikovať podobne ako ciele – pozostávajú z 

realizovaných účinkov inovácie. Tieto môžu zahŕňať aj účinky, ktoré sa nepredpokladali. 

Ciele a výsledky inovácií podľa oblasti vplyvu: 

▪ Trhy pre produkty firmy: 

o Upgrade tovaru alebo služby; 

o Rozšíriť sortiment tovarov alebo služieb; 

o Vytvoriť nové trhy; 

o Vstúpiť na nové trhy alebo prispôsobiť existujúce produkty novým trhom; 

o Zvýšiť alebo udržať podiel na trhu; 

o Zlepšiť reputáciu, povedomie o značke alebo viditeľnosť produktu; 

o Dodržiavať trhové predpisy; 

o Prijať normy a akreditáciu; 

▪ Výroba a dodávka: 

o Inovovať zastarané technológie alebo metódy procesu; 

o Zlepšiť kvalitu tovaru alebo služieb; 

o Zlepšiť flexibilitu pri výrobe tovaru alebo poskytovaní služieb; 

o Zvýšiť rýchlosť výroby tovaru alebo poskytovania služieb; 

o Znížiť náklady práce na jednotku výstupu; 

o Znížiť náklady na materiál, energiu alebo prevádzkové náklady na jednotku výstupu; 

o Skrátiť čas uvedenia na trh; 

▪ Obchodná organizácia: 

o Zlepšiť schopnosti absorbovania, spracovania a analýzy znalostí; 

o Zlepšiť zdieľanie alebo prenos poznatkov s inými organizáciami; 

o Zlepšiť efektívnosť alebo funkciu hodnotového reťazca firmy; 

o Zlepšiť komunikáciu vo firme; 

o Zlepšiť alebo rozvíjať nové vzťahy s externými subjektmi (firmami, univerzitami atď.); 

o Zvýšiť odolnosť podnikania a prispôsobivosť zmenám; 

o Zlepšiť pracovné podmienky, zdravie alebo bezpečnosť zamestnancov;  
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o Implementovať nový obchodný model; 

o Prispievať k vývoju štandardov; 

▪ Ekonomika, spoločnosť alebo životné prostredie: 

o Znížiť negatívne environmentálne vplyvy/poskytnúť environmentálne výhody; 

o Zlepšiť verejné zdravie, bezpečnosť alebo ochranu; 

o Zlepšiť sociálne začlenenie; 

o Zlepšiť rodovú rovnosť; 

o Zlepšiť kvalitu života;  

o Dodržiavať záväzné nariadenia; 

o Dodržiavať dobrovoľné normy. 

Obrázok č. 3 Členenie divízií podľa vhodnosti na meranie inovácií 

 

Zdroj: ISIC Rev. 4 
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Dôvod prečo sa niektoré divízie neodporúčajú zahrnúť do zisťovania: dominantný, resp. vysoký vplyv 

vlády a neziskových súkromných inštitúcií pri poskytovaní týchto služieb domácnostiam. Môžu však 

existovať národné dôvody zapojenia aj tých sektorov do zisťovania. 

Meranie inovácií prostredníctvom objektovej metódy  

Objektový prístup k meraniu inovácií zhromažďuje údaje o inovácii (predmet štúdia), na rozdiel od 

prístupu, ktorý sa zameriava na organizáciu a zbiera údaje o jej inovačných aktivitách (subjekt). 

Hlavným účelom objektového prístupu nie je zostaviť súhrnné štatistické údaje o inovácii, ale 

zhromažďovať údaje na analytické a výskumné účely.  

Objektová metóda môže identifikovať inovácie prostredníctvom odborných hodnotení, 

prostredníctvom oznámení o inováciách v obchodných publikáciách alebo prostredníctvom online 

zdrojov (webové stránky spoločnosti, správy, oznámenia investorov atď.). Alternatívnou metódou 

použitia objektovej metódy je začlenenie objektového prístupu v rámci inovačného prieskumu 

zameraného na subjekty. Má to veľa výhod, ako napríklad:   

1. Môžu sa získať informácie o ústrednej inovácii pre reprezentatívnu vzorku všetkých 

inovatívnych firiem. 

2. Môžu sa zhromažďovať údaje o všetkých druhoch inovácií. Identifikácia inovácií a ich 

zverejňovanie môže viesť k úspešnej implementácií inovácií výrobkov.  

3. Môžu sa zbierať informácie o inováciách, ktoré sú známe len firme.  

Preto sa odporúča, ak je to nákladovo efektívne, zhromažďovať údaje o inováciách prostredníctvom 

reprezentatívnych prieskumov. 

Takmer všetky otázky, resp. skúmané oblasti môžu byť skúmané aj vo vzťahu k inovácii ako takej.  

Je vhodné sa opýtať organizácií na ich ústrednú (kľúčovú) inováciu, keďže ostatné údaje sa budú viazať 

s najväčšou pravdepodobnosťou k nej. Ústredná inovácia je inovácia, ktorá: 

▪ je najvýznamnejšia z pohľadu aktuálnej alebo predpokladanej ekonomickej výkonnosti, 

▪ má najvyšší podiel na výdavkoch, 
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▪ je najvýznamnejšia z pohľadu aktuálneho alebo predpokladaného predaja (produkt), 

▪ inovácia, ktorá najviac redukuje náklady (proces), 

▪ posledná inovácia. 

Odporúčaná štruktúra vety na zisťovanie objektu inovácie: 

▪ ústredná inovácia, 

▪ typ inovácie (2 druhy produktu/6 typov procesov), 

▪ meranie inovatívnosti a druh vedomosti prospievajúcej k inovácii, 

▪ rok zavedenia, 

▪ časový úsek od začiatku projektu po implementáciu, 

▪ výdavky, 

▪ vklad interných a externých subjektov, 

▪ meranie výsledkov. 

Ako meria inovácie ŠÚ SR 

Štatistický úrad SR má samostatné štatistické zisťovanie, ktorého realizácia vyplýva z medzinárodných 

záväzkov SR. Toto zisťovanie má názov: Štatistické zisťovanie o inováciách (Inov 1-92). Štatistické 

zisťovanie realizuje pracovisko ŠÚ SR v Žiline. Ich databáza obsahuje údaje od roku 2001, kedy sa 

štatistické zisťovanie začalo realizovať. Údaje sú zverejňované na webovom sídle 

http://datacube.statistics.sk/.   

Periodicita zisťovania: každé 2 roky (2018, 2020, 2022) 

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania 

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o inovačných aktivitách podnikov, t. z. o nových 

alebo významne zdokonalených produktoch a výrobných procesoch (vrátane organizačných a 

marketingových metód). Výsledky štatistického zisťovania sa využívajú na analytické účely štatistiky, 

na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek 

európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií. 

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/surveys/!ut/p/z1/jZBBDoIwEADfwgu60ErrsRUCCwUspIK9GE6ERNGD8f0a9aKJyN42mclsljjSETf1t3Hor-N56o-Pfe_Cg-EolPIlVGEeA2aFyqOq9EUTkvYJbBKZMq4BhE5WgDK19dpQCpISt8SHHyNhmb_T2xcgGoxBmtzYlNVBnLFl_gzg5s9riftMiDJSgFxzI1DRSgVvYO5F_yJfCSjyDSDF1ChZ-4CMXE7W2g5GHDzvDsCsfHI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_Q7I8BB1A00HCB0IR6PUKPT3033=CZ6_Q7I8BB1A0O6KE0IJMBKDON18S6=NEattachment.fileType!PDF=attachment.name!f_inov192_18_pdf=attachment.id!744216110=actionCommand!getAttachment==/
http://datacube.statistics.sk/
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Použitá metóda štatistického zisťovania: výberové. Zisťovania sa uskutočňujú výberovým spôsobom v 

malých a stredných podnikoch a vyčerpávajúco vo veľkých podnikoch, a to v priemysle, v 

stavebníctve a vo vybraných odvetviach služieb. 

Charakteristika premenných štatistického zisťovania: základné informácie o podniku a inovačných 

aktivitách podniku, stratégie podniku, výdavky na inovácie, formy financovania podniku, financovanie 

inovácií z verejných zdrojov, spolupráca pri inovačných aktivitách, faktory obmedzujúce inovačné 

aktivity a environmentálne inovácie. 

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek 

Subjekty vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s počtom zamestnancov 

10 a viac, s hlavnou činnosťou podľa SK NACE: 

▪ 05 až 09 – Ťažba a dobývanie, 

▪ 10 až 33 – Priemyselná výroba, 

▪ 35 – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, 

▪ 36 až 39 – Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania 

odpadov, 

▪ 41 až 43 – Stavebníctvo, 

▪ 46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov, 

▪ 49 až 53 – Doprava a skladovanie, 

▪ 58 až 63 – Informácie a komunikácie, 

▪ 64 až 66 – Finančné a poisťovacie činnosti, 

▪ 71 – Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, 

▪ 72 – Vedecký výskum a vývoj, 

▪ 73 – Reklama a prieskum trhu. 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, v SR sa ŠÚ SR zameriava len na tie divízie, ktoré sú nevyhnutné pre 

medzinárodné porovnanie a chýbajú dôležité sektory, ako napríklad poľnohospodárstvo; ubytovacie 

a stravovacie služby; zdravotníctvo, verejná správa atď.  
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Kľúčové moduly vo výkaze súvisiace s inovačnou činnosťou: 

1. Dôležitosť stratégií z hľadiska hospodárskej výkonnosti (od 1 do 4)? 

a. Zameranie sa na zlepšenie kvality Vašich už existujúcich výrobkov alebo služieb; 

b. Zameranie sa na zavedenie úplne nových výrobkov alebo služieb; 

c. Zameranie sa na zníženie ceny (cenové vodcovstvo); 

d. Zameranie sa na zvýšenie kvality (vodcovstvo v oblasti kvality); 

e. Zameranie sa na širokú škálu výrobkov alebo služieb;  

f. Zameranie sa na jeden alebo malý počet kľúčových výrobkov alebo služieb; 

g. Zameranie sa na zabezpečenie starostlivosti pre existujúcu skupinu zákazníkov; 

h. Zameranie sa na získanie novej skupiny zákazníkov; 

i. Zameranie sa na štandardizované výrobky alebo služby; 

j. Zameranie sa na poskytovanie špecifických riešení pre zákazníkov. 

2. Uvedenie nového produktu/služby na trh 

3. Kto vyvinul tieto inovácie? (inhouse individuálne, spoluprácou, externe...) 

4. Zavedenie nových alebo výrazne zdokonalených procesov v niektorej z oblastí: 

a. Metódy výroby výrobkov alebo poskytovania služieb (vrátane metód pre vývoj 

výrobkov alebo služieb); 

b. Logistika, dodávka alebo distribučné metódy; 

c. Metódy spracovania informácií a komunikácie; 

d. Metódy pre účtovníctvo a ďalšie administratívne úkony; 

e. Podnikové metódy organizácie pracovných postupov alebo vonkajších vzťahov; 

f. Metódy organizácie pracovnej zodpovednosti, rozhodovania alebo manažmentu 

ľudských zdrojov; 

g. Marketingové metódy na propagáciu, balenie, oceňovanie, umiestňovanie produktov 

alebo popredajné služby. 

5. Výdavky vynaložené na inovačné aktivity: 

a. Vnútorný výskum a vývoj; 

b. Vonkajší výskum a vývoj (zmluvný výskum a vývoj od iného podniku alebo organizácie, 

vrátane podniku z vlastnej skupiny podnikov); 

c. Všetky ostatné výdavky na inovačné aktivity uvedené v nasledujúcich riadkoch: 

i. vlastný personál pracujúci na inovačných aktivitách; 
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ii. služby, materiál, dodávky zakúpené od iných podnikov alebo organizácií 

určené pre inovačné aktivity; 

iii. zaobstaranie strojov, zariadení, softvéru, práv duševného vlastníctva, budov 

atď. určené pre inovačné aktivity iné ako výskum a vývoj. 

6. Určenie typu partnera pre spoluprácu v oblasti výskumu, vývoja, inovácia: 

a. Súkromné podniky; 

b. Konzultanti, komerčné laboratóriá, súkromné výskumné inštitúcie; 

c. Dodávatelia zariadení, materiálov, komponentov alebo softvéru; 

d. Podniky, ktoré sú klientmi alebo zákazníkmi; 

e. Podniky, ktoré sú konkurentmi; 

f. Iné podniky; 

g. Podniky v rámci vlastnej skupiny podnikov; 

h. Univerzity alebo iné inštitúcie vyššieho vzdelávania; 

i. Vládne alebo verejné výskumné inštitúcie; 

j. Klienti alebo zákazníci z verejného sektora; 

k. Neziskové organizácie. 

7. Faktory obmedzujúce inovačné aktivity: 

a. Nedostatok finančných prostriedkov na inovačné aktivity v rámci vlastného podniku; 

b. Nedostatok prostriedkov z úverov alebo z fondov rizikového kapitálu (private equity); 

c. Ťažkosti pri získavaní štátnych dotácií alebo grantov; 

d. Príliš vysoké náklady; 

e. Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov v rámci vlastného podniku; 

f. Nedostatok spolupracujúcich partnerov; 

g. Nedostatočný prístup k externým znalostiam; 

h. Neistý dopyt na trhu pre nápady; 

i. Príliš vysoká konkurencia na trhu; 

j. Rozdielne priority v rámci vlastného podniku. 

8. Výdavky podniku: 

a. Zaobstaranie strojov, zariadení, softvéru, budov a ostatného hmotného majetku;  

b. Marketing, budovanie značky, reklama;  
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c. Školenie vlastných zamestnancov;  

d. Produktový dizajn; 

e. Vývoj softvéru, databázová a dátová práca;  

f. Registrácia, podávanie a monitoring vlastných práv duševného vlastníctva a kúpa 

alebo získanie licencie na práva duševného vlastníctva od iných organizácií. 

Ako sa monitorujú inovácie v SRI 

Inovácie sú kľúčové prvky v rámci stratégií rozvoja ľudských zdrojov s dopadom na samotné národné 

štandardy zamestnaní.  

V rámci stratégií rozvoja ľudských zdrojov sa v kapitole 1.3 Predpokladané vývojové tendencie v 

sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje popisujú predikcie ďalšieho vývoja sektora do roku 

2030 s prihliadnutím na inovácie, nové materiály, technologické a procesné zmeny a ich dopady na 

ľudské zdroje. Popisujú sa predpokladané vývojové tendencie v sektore súvisiace so zmenami na trhu 

práce, technologickými zmenami (automatizácia, digitalizácia, robotizácia, umelá inteligencia), 

inováciami, novými pracovnými postupmi a podobne.  

Zoznam inovácií sa dopĺňa o vecný textový popis daných inovácií a ich vplyvu na ľudské zdroje. Taktiež 

sa určuje vplyv na konkrétne zamestnania a predpokladaná miera zmeny: 

▪ odborných vedomostí,  

▪ odborných zručností,  

▪ kompetencií,  

▪ charakteristiky zamestnaní, 

▪ vznik, resp. zánik pracovných miest a pod.  

Zoznam inovácií sa priebežne aktualizuje zo strany sektorových expertov za účasti zástupcov vedecko-

výskumných inštitúcií. Aktuálny zoznam kategórií inovácií v SRI: 

1. 3D technológie a materiály; 

2. Komunikačné siete novej generácie; 

3. Umelá inteligencia; 
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4. Virtuálna a rozšírená realita; 

5. Automatizácia; 

6. Big Data; 

7. Technológia distribuovaných záznamov a blockchain; 

8. Digitalizácia; 

9. Digitálna bezpečnosť; 

10. Drony; 

11. Gamifikácia; 

12. Internet vecí (IoT); 

13. Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie; 

14. Robotizácia; 

15. Rozvoj informačných technológií; 

16. Smart technológie; 

17. Alternatívne palivá a pohony; 

18. Nezaradené; 

19. Nové materiály; 

20. Nové metódy; 

21. Inovácie ako reakcia na pandémiu; 

22. Nové potraviny; 

23. Zelená ekonomika; 

24. Biotechnológia. 

Kategórie v zozname inovácií majú sektorové aplikácie, príklad kategórie AUTOMATIZÁCIA: 

Tabuľka č. 14 Sektorové aplikácie kategórií v zozname inovácií, príklad kategórie AUTOMATIZÁCIA 

Sektorová aplikácia – kategória AUTOMATIZÁCIA Sektorová rada 

Business Automation 03 - Sektorová rada pre potravinárstvo 

Manufacturing Automation 03 - Sektorová rada pre potravinárstvo 
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Sektorová aplikácia – kategória AUTOMATIZÁCIA Sektorová rada 

CNC technológie pri spracovaní dreva 
05 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel 

Automatizácia procesov tlače 
06 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel 

Nové papierenské stroje 
06 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel 

Machine learning systémy v chémii 07 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

Automatizovaná logistika 
10 - Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

Automatizovaný predaj permanentiek, vstupeniek, 
lístkov na športoviská a atrakcie 

15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný ruch 

Automatizácia dopravných procesov 
16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

Automatizácia v logistických a prepravných 
procesoch 

16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

Automatizácia odbavovacích systémov 
16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

Automatizácia v poštových službách 
16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

Intermodálne prístupové body v doprave a logistike 
16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

Vykonávanie údržbárskych prác personálnom v 
centralizovaných strediskách údržby 

16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby 

Robotická procesná automatizácia (RPA) 
18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo 

Automatizácia a semiautomatizácia procesov pri 
výkone agendy verejnej správy 

21 - Sektorová rada pre verejné služby a 
správu 

eKasa 
22 - Sektorová rada pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 

Zdroj: IS NSP/SRI 

Pokiaľ vplyv inovačnej zmeny vyvoláva potrebu zmien vo vzťahu k ľudským zdrojom napr. v oblasti 

vzdelávania, rekvalifikácie, navrhujú sa sektorové opatrenia do roku 2030, aby sa zabezpečila 

kvalifikovaná pracovná sila v sektore.  

Záver 

Komplexné kvalitatívne a kvantitatívne mapovanie inovácií vo všetkých sektoroch je veľmi dôležité nie 

len z hľadiska skvalitňovania výrobných procesov a produktov a napredovania samotných sektorov. 

Mapovanie inovácií je nevyhnutné v kontexte rozvoja ľudských zdrojov a ich kvalitnej prípravy na trh 

práce. Celý systém celoživotného vzdelávania, by mal pružne reagovať na inovácie v sektoroch a 



   
 
 

204 
 
 

rozvíjať odborné zručnosti, vedomosti a kompetencie budúcich zamestnancov tak, aby tieto inovácie 

dokázali implementovať.     

Je potrebné zvážiť aj komplexný výstup pre MPSVR SR a ďalších kľúčových partnerov (napr. MŠVVaŠ 

SR), zahŕňajúci aj kľúčové výstupy sektorových stratégií, v ktorom by sa inovácie zosumarizovali a 

vznikol by unikátny dokument obsahujúci všetky inovačné tendencie v SR. 

1.7 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ 

Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2021 – 20242 schváleného Uznesením 

vlády SR č. 228 zo dňa 28. apríla 2021 bude vláda SR pokračovať v zlepšovaní podnikateľského 

prostredia, v ktorom sa darí inováciám, posilňovať konkurencieschopnosť smerom k ekologicky čistým 

výrobám a efektívnym využívaním eurofondov znižovať regionálne rozdiely v SR. Dôraz bude kladený 

na investície do pracovných miest s vyššou ekonomickou a spoločenskou hodnotou a na podporu 

inovácií, vedy, výskumu, ako aj na využívanie digitálnych technológií. Vláda SR bude podporovať 

predovšetkým investície do ľudského kapitálu a zavádzanie motivačných mechanizmov pre súkromný 

sektor na investície do vedy a výskumu, ako aj na podporu partnerstiev súkromných firiem, 

akademického, vedecko-výskumného prostredia a verejných inštitúcií. Vláda SR taktiež zváži 

obnovenie štátnych programov výskumu a vývoja, ktoré podporujú rozvoj podnikov v perspektívnych 

odvetviach s vysokou pridanou hodnotou a navyše podporujú domáci výskum, vývoj a inovácie. 

Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“)3 dosiahli výdavky na výskum 

a vývoj v SR za rok 2019 celkovo približne 776,6 mil. EUR, z toho približne 39,9 % (310,1 mil. EUR) 

pripadalo na základný výskum, t. j. na systematickú činnosť s primárnym cieľom rozšírenia poznatkov 

o skúmanom objekte a ich hlbšie pochopenie, avšak bez ohľadu na praktické aplikácie získaných 

poznatkov. Aplikovaný výskum, ako systematická činnosť orientovaná na praktické využívanie 

existujúcich a objavovanie nových vedeckých poznatkov, a to s cieľom využiť ich v hospodárskej 

a spoločenskej oblasti, predstavoval približne 23,4 % z celkových výdavkov na výskum a vývoj v SR za 

rok 2019, čo bolo v absolútnej finančnej hodnote približne 181,7 mil. EUR. Takmer 36,7 % (284,8 mil. 

EUR) z celkových výdavkov tvoril vývoj, čiže systematické využívanie vedeckých poznatkov zamerané 

na výrobu úžitkových materiálov, zariadení, systémov, metód a procesov, vrátane konštrukcie a vývoja 

prototypov. 
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Štruktúrna zmena za uplynulých 15 rokov, t. j. v období 2005 až 2019, sa vyznačovala najmä zvýšením 

podielu výdavkov na vývoj na celkových výskumno-vývojových výdavkoch, a to približne o 14,2 p. b. 

Na druhej strane došlo k zníženiu podielu základného výskumu na celkových výskumno-vývojových 

výdavkoch približne o 6,7 p. b., pričom podiel aplikovaného výskumu poklesol o približne 7,5 p. b. 

Celkové výdavky na výskum a vývoj v SR boli v roku 2019 v porovnaní s rokom 2005 bez zohľadnenia 

zmeny kúpnej sily peňažnej jednotky približne trojnásobné a po prepočte na stále ceny 

zohľadňujúce paritu kúpnej sily boli príslušné výdavky v roku 2019 v porovnaní s rokom 2005 približne 

o 110,9 % vyššie. Najvýraznejšie zvýšenie zaznamenali výdavky na vývoj, ktoré po prepočte na paritu 

kúpnej sily v cenách roku 2005 vzrástli o viac ako 244,8 %. Zvýšenie výdavkov na základný výskum 

predstavovalo v stálych cenách približne 80,5 %, v prípade aplikovaného výskumu to bolo takmer 

o 60,0 %. 

Z hľadiska sociálno-ekonomických cieľov podľa medzinárodnej Nomenklatúry na analýzu 

a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov (ďalej len „NABS“)4 sú aktuálne dostupné časové 

rady údajov za roky 2006 až 20195 v členení na nasledovné výskumno-vývojové kategórie: 

▪ Výskum a využitie Zeme, 

▪ Životné prostredie, 

▪ Výskum a využitie vesmíru, 

▪ Doprava, telekomunikácie a iné infraštruktúry, 

▪ Energia, 

▪ Priemyselná výroba a technológie, 

▪ Zdravie, 

▪ Poľnohospodárstvo, 

▪ Vzdelávanie, 

▪ Kultúra, rekreácia, náboženstvo a masmédiá, 

▪ Politické a sociálne systémy, štruktúry a procesy, 

▪ Všeobecný pokrok poznania, 

▪ Obrana. 

Na zatriedenie finančných prostriedkov určených na výskum a vývoj podľa sociálno-ekonomických 

cieľov má rozhodujúci vplyv povaha a finalizácia projektov výskumu a vývoja tak, ako je uvedená 

v úradnej dokumentácii príslušnej výskumno-vývojovej aktivity. Ak úradná dokumentácia nie je na 
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správne zatriedenie použiteľná, potom slúži na určenie príslušnej kategórie sociálno-ekonomických 

cieľov charakteristika a špecializácia organizácie v konkrétnej oblasti, napr. finančné prostriedky 

určené na výskum a vývoj z rezortu poľnohospodárstva poskytnuté organizácii špecializovanej na 

výskum a vývoj v oblasti zdravia sú klasifikované ako zdravie, nie ako poľnohospodárstvo. V prípade, 

že ani zdroje informácií popísané v charakteristike a špecializácii organizácie nie sú aplikovateľné, 

využíva sa charakteristika financujúcej inštitúcie, čiže napr. financovanie výskumu a vývoja z rezortu 

poľnohospodárstva sa klasifikuje ako výskum a vývoj v poľnohospodárstve.6 

Zmenu v štruktúre výdavkov na výskum a vývoj podľa jednotlivých kategórií NABS v SR od roku 2006 

do roku 2019 prezentuje nasledujúci graf a textácie nižšie. 
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Graf č. 1 Zmena štruktúry výdavkov na výskum a vývoj v členení podľa Nomenklatúry na 
analýzu a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov v SR v období rokov 2006 
až 2019 

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

V podmienkach SR za rok 2019 boli jednoznačne najvyššie výdavky na výskum a vývoj realizované 

v kategórii Priemyselná výroba a technológie, ktorá zahrňuje výskum a vývoj súvisiaci so zvýšením 

priemyselnej výroby a technológií, t. j. výskum priemyselných výrobkov a ich výrobných procesov, 
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avšak s výnimkou oblastí tvoriacich neoddeliteľnú súčasť realizácie iných zámerov, ako sú napr. obrana, 

vesmír, energia, poľnohospodárstvo, atď. Finančná alokácia výdavkov na výskum a vývoj v oblasti 

Priemyselnej výroby a technológií za rok 2019 dosiahla úhrnnú hodnotu viac ako 317,9 mil. EUR, čo 

bolo približne 40,9 % z celkových výdavkov vynaložených v danom roku na výskum a vývoj v SR. 

Z analýzy aktuálne dostupného časového radu údajov o výskume a vývoji v členení podľa sociálno-

ekonomických cieľov vyplýva, že výdavky na výskum a vývoj v Priemyselnej výrobe a technológiách sa 

počas sledovaného obdobia zvýšili v bežných cenách približne o 256,7 mil. EUR, čo v stálych cenách 

zohľadňujúcich zmenu cenovej hladiny v čase zodpovedalo zvýšeniu približne o 274,7 %. Pre vývoj 

v období rokov 2006 až 2019 je charakteristické, že značné zvýšenie absolútnych výdavkov na výskum 

a vývoj v Priemyselnej výrobe a technológiách bolo spojené taktiež s podstatným zvýšením relatívneho 

podielu Priemyselnej výroby a technológií na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v SR, a to 

z približne 22,9 %-ného podielu v roku 2006 na vyššie uvedených 40,9 %, t. j. o 18,0 p. b. Najvýraznejší 

nárast bol zaznamenaný vo výskume a vývoji výrobkov a procesov výroby strojov a zariadení, najmä 

motorových vozidiel, návesov a prívesov, výrobkov z gumy a plastu, počítačových, elektronických 

a optických výrobkov, elektrických zariadení, ako aj kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení. 

Ďalšiu významnú zložku aktivít výskumu a vývoja v SR z aspektu sociálno-ekonomických cieľov NABS 

dlhodobo tvorí Všeobecný pokrok poznania, pričom finančné prostriedky vynakladané v tejto 

kategórii pokrývajú široké spektrum činností výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied (napr. 

matematiky, fyziky, chémie, biológie), technických vied (napr. mechaniky, materiálového inžinierstva, 

nanotechnológií), lekárskych vied (napr. všeobecného lekárstva), pôdohospodárskych vied (napr. 

poľnohospodárskej biotechnológie) a spoločenských vied (napr. archeológie, literatúry, filozofie). 

Všeobecný rozvoj poznatkov financovaný zo všeobecných univerzitných fondov (finančných 

prostriedkov vysokých škôl) predstavoval v roku 2019 približne 17,7 % všetkých výdavkov na výskum 

a vývoj v SR, čo bolo približne o 0,84 p. b. viac, ako príslušný podiel v roku 2006. V sledovanom období 

nastalo zvýšenie výdavkov v bežných cenách o viac ako 92,4 mil. EUR, čo bolo po prepočte na stále 

ceny v parite kúpnej sily adekvátne nárastu o 119,9 %. Neorientovaný výskum, ako osobitná 

podskupina výdavkov, zaznamenal výrazné zníženie svojho podielu na celkových výskumno-vývojových 

výdavkoch v SR z viac ako 18,0 % v roku 2006 na približne 8,8 % v roku 2019, t. j. o viac ako 9,2 p.b. 

Všeobecný pokrok poznania, ako všeobecný rozvoj poznatkov financovaný zo všeobecných 

univerzitných fondov a neorientovaný výskum spolu, zaznamenal pokles z 35,8 % na 25,5 %. 
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Doprava, telekomunikácie a iné infraštruktúry, vrátane výskumu rozvoja infraštruktúry, dopravných 

a telekomunikačných systémov, zaznamenali výrazné zvýšenie podielu na celkových výdavkoch 

výskumu a vývoja v SR zo 4,5 % (12,1 mil. EUR) v roku 2006 na viac ako 9,8 % (76,2 mil. EUR) v roku 

2019. V priebehu sledovaného obdobia tak prišlo k zvýšeniu výskumno-vývojových výdavkov 

v predmetnej oblasti o viac ako 64,1 mil. EUR v bežných cenách, čo po prepočte na paritu kúpnej sily 

v stálych cenách zodpovedalo zvýšeniu o viac ako 353,7 %. 

Ochrana a zlepšovanie ľudského zdravia boli v rámci výdavkov na výskum a vývoj v SR v roku 2019 

zastúpené približne 5,9 %-ným podielom, čo zodpovedalo finančnej alokácii takmer 45,5 mil. EUR.    

I keď v priebehu rokov 2006 až 2019 sa výskumno-vývojové výdavky v oblasti starostlivosti o ľudské 

zdravie zvýšili o viac ako 13,4 mil. EUR v bežných cenách, resp. o 2,4 % po zohľadnení zmien v cenovej 

hladine, v dôsledku dynamickejšieho zvýšenia výdavkov v ďalších výskumno-vývojových oblastiach 

(najmä v priemysle a technológiách) bol v SR zaznamenaný pokles pomerného zastúpenia výskumu 

a vývoja zameraného na ochranu a zlepšovanie zdravia o viac ako 6,1 p. b. 

Viac ako 3,9 %-ný podiel na výskumno-vývojových výdavkoch v rámci SR v roku 2019 mala realizácia 

činností výskumu a vývoja s cieľmi v oblasti Poľnohospodárstva, pričom ich finančná alokácia v danom 

roku predstavovala viac ako 30,3 mil. EUR. V období rokov 2006 až 2019 nastalo výrazné zníženie 

výskumno-vývojovej činnosti zameranej na poľnohospodársku výrobu, najmä z hľadiska poklesu jej 

relatívneho zastúpenia v celoštátnom výskume a vývoji o takmer 5,4 p. b., keďže v roku 2006 tvorili 

poľnohospodársky orientované výskumné a vývojové aktivity takmer 9,3 % z celkových výdavkov na 

výskum a vývoj v SR. Bez zohľadnenia zmien kúpnej sily peňazí v čase, t. j. v bežných cenách, sa síce 

poľnohospodárske výskumno-vývojové výdavky zvýšili, avšak reálne, t. j. v stálych cenách, zaznamenali 

markantný pokles. Poľnohospodársky orientované výdavky v roku 2019 boli v nominálnej hodnote iba 

o 5,5 mil. EUR vyššie ako v roku 2006, čo po zohľadnení zmien v kúpnej sile peňažnej jednotky 

predstavovalo reálne zníženie ročných výdavkov o viac ako 11,7 %. 

Vzdelávanie bolo vo výskumno-vývojovej štruktúre SR v roku 2019 zastúpené približne 3,8 %-ným 

podielom, čo v bežných cenách predstavovalo viac ako 29,5 mil. EUR. V uvedenej sume sú zahrnuté 

výdavky na tie výskumno-vývojové činnosti, ktoré sú z hľadiska sociálno-ekonomických cieľov primárne 

zamerané na realizáciu výskumno-vývojových úloh súvisiacich so všeobecným vzdelávaním, metódami 

odbornej prípravy, pedagogiky a didaktiky, ako aj so špeciálnym vzdelávaním pre nadaných, osoby 

s poruchami učenia, resp. zdravotným postihnutím. V prípade, že výskum a vývoj je primárne 

orientovaný na iné sociálno-ekonomické ciele a realizuje ho vzdelávacia inštitúcia na akejkoľvek úrovni 
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vzdelávania od predškolského až po vysokoškolské, sú príslušné výdavky zahrnuté v rámci iného 

sociálno-ekonomického cieľa. V porovnaní s bázickým obdobím prišlo k zvýšeniu relatívneho 

zastúpenia výdavkov v rámci cieľa Vzdelávanie na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v SR 

o viac ako 2,4 p. b. 

Výskum a využitie Zeme, ktorý pokrýva výskumné aktivity v oblasti atmosféry, zemskej kôry a plášťa, 

klimatický a meteorologický výskum, výskum pólov a hydrológiu (okrem využitia pôdy), zaznamenal 

v období rokov 2006 až 2019 relatívne výrazné zníženie svojho podielu na celkových výdavkoch 

výskumu a vývoja v SR. Kým v roku 2006 predstavoval výskum a využitie Zeme približne 5,1 %-ný podiel 

na výskumno-vývojových výdavkoch, v roku 2019 to už bolo iba 2,8 %, čo znamenalo pokles o 2,3 p.b. 

V bežných cenách prišlo k zvýšeniu predmetných výdavkov o približne 8,1 mil. EUR, čo v stálych cenách 

zohľadňujúcich zmenu v kúpnej sile peňazí znamenalo zvýšenie výdavkov o 15,2 %. V celoštátnom 

úhrne však výskumno-vývojové výdavky vzrástli podstatne viac, ako výdavky zacielené na výskum 

a využitie Zeme, preto pomerné zastúpenie daného sociálno-ekonomického cieľa v SR signifikantne 

pokleslo. 

Výskumy a kontroly zamerané na identifikáciu a analýzu zdrojov znečistenia, ich príčin, všetkých 

znečisťujúcich látok, vrátane ich šírenia v životnom prostredí a ich účinkov na človeka a biosféru, sú 

podľa NABS klasifikované v rámci sociálno-ekonomického cieľa Životné prostredie. Zahrnuté sú tu 

taktiež činnosti zamerané na rozvoj monitorovacích zariadení na meranie, elimináciu a prevenciu 

všetkých druhov znečistenia životného prostredia. V podmienkach SR tvorili predmetné výskumno- 

vývojové výdavky približne 2,4 %-ný podiel na celkových výdavkoch na výskum a vývoj v roku 2019, čo 

predstavovalo v nominálnej hodnote takmer 19,1 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2006 bol 

zaznamenaný nárast výdavkov o približne 11,2 mil. EUR, čo po zohľadnení zmien kúpnej sily peňažnej 

jednotky predstavovalo zvýšenie o 76,2 %. Relatívny podiel cieľa Životné prostredie na celkových 

výskumno-vývojových výdavkoch v SR sa však z dôvodu výraznejšieho nárastu v oblasti ďalších 

sociálno-ekonomických cieľov znížil o približne 0,5 p. b. 

Výskumno-vývojové ciele v kategórii Kultúra, rekreácia, náboženstvo a masmédiá boli v roku 2019 

dosahované s finančnou alokáciou takmer 8,9 mil. EUR, čo tvorilo viac ako 1,1 % z celkových výdavkov 

na výskum a vývoj v SR. V porovnaní s bázickým obdobím nastalo zvýšenie relatívneho podielu 

príslušných výdavkov o približne 0,4 p. b., pričom v stálych cenách roku 2006 mala absolútna hodnota 

zvýšenia finančný ekvivalent približne 3,9 mil. EUR. 
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Politické a sociálne systémy, štruktúry a procesy boli v roku 2019 cieľmi výskumu a vývoja finančne 

pokrytého približne 1,0 %-ným podielom na celkových výdavkoch výskumu a vývoja v SR. Predmetné 

úlohy súvisiace so štruktúrou spoločnosti, verejnou správou, sociálnymi zmenami a procesmi, 

sociálnymi konfliktmi, sociálnym zabezpečením a ochranou špecifických skupín obyvateľstva boli 

riešené s nákladmi takmer 7,9 mil. EUR v bežných cenách roku 2019, čo bolo v porovnaní s rokom 2006 

po zohľadnení zmien v kúpnej sile peňazí približne o 42,5 % viac. Relatívny podiel tohto cieľa v SR počas 

sledovaného obdobia poklesol približne o 0,5 p. b. 

Výdavky na výskum výroby, skladovania, prepravy, distribúcie a racionálneho využívania všetkých 

foriem energie, vrátane procesov navrhovaných na zvýšenie efektívnosti výroby a distribúcie energie, 

tvorili v roku 2019 približne 0,9 %-ný podiel na výskumno-vývojových výdavkoch v SR. Z hľadiska NABS 

predmetné aktivity obsahovo prislúchajú do sociálno-ekonomického cieľa Energia, ktorý v roku 2019 

disponoval finančnou alokáciou v bežných cenách takmer 7,3 mil. EUR, čo bolo po prepočte na stále 

ceny približne o 23,6 % menej ako v roku 2006. Relatívny podiel na celkových výskumno-vývojových 

výdavkoch v SR medzi rokmi 2006 a 2019 teda poklesol približne o 1,6 p. b. 

Obrana, ako ďalší zo sociálno-ekonomických cieľov NABS, pokrýva finančné prostriedky vynaložené na 

výskum a vývoj, ktorý je primárne zameraný na vojenské účely. Zahŕňa taktiež základný, jadrový 

a vesmírny výskum v prípade, že je financovaný rezortom obrany. V prípade, že rezort obrany financuje 

výskumno-vývojové činnosti orientované primárne na civilné účely (napr. v meteorológii, 

telekomunikáciách, ochrane zdravia), sú tieto výdavky klasifikované v príslušných sociálno-

ekonomických cieľoch NABS. V období rokov 2006 až 2019 prišlo k zvýšeniu relatívneho podielu 

príslušných výdavkov približne z 0,5 % na 0,7 % z celoštátnych výskumno-vývojových výdavkov. 

V absolútnej hodnote tento nárast znamenal viac ako 3,6 mil. EUR v bežných cenách, resp. 155,7 % po 

zohľadnení zmien kúpnej sily peňažnej jednotky. 

Finančné prostriedky vynaložené na civilný vesmírny výskum a technológie, klasifikovaný v rámci NABS 

v kategórii Výskum a využitie vesmíru, prekročili v roku 2019 objem 1,8 mil. EUR. V uvedenej sume 

v súlade s metodikou NABS nie sú zahrnuté výdavky na činnosti súvisiace s vesmírom prostredníctvom 

osobitných aplikácií (napr. telekomunikačné satelity) alebo zvyšovania všeobecného pokroku 

poznatkov. Počas sledovaného obdobia rokov 2006 až 2019 výdavky v danom cieli poklesli z približne 

0,9 % na 0,2 % celkového objemu výdavkov na výskum a vývoj v SR, čo v absolútnej hodnote 

zodpovedalo zníženiu o 0,5 mil. EUR v bežných cenách, resp. 44,3 % po započítaní zmien v parite 

kúpnej sily peňazí. 
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Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že z hľadiska kategórií NABS mali najvyšší podiel na výskume 

a vývoji v SR v roku 2019 kľúčové ciele: Priemyselná výroba a technológie, Všeobecný pokrok 

poznania, Doprava, telekomunikácie a iné infraštruktúry, ktoré spolu pokrývali viac ako tri štvrtiny 

výskumno-vývojových výdavkov v SR.  

Vývoj v období rokov 2006 až 2019 bol charakteristický najmä výrazným zvýšením aktivít v rámci 

sociálno-ekonomického cieľa Priemyselná výroba a technológie, ktorého podiel na celkových 

výdavkoch sa počas sledovaného obdobia takmer zdvojnásobil. V roku 2019 už približne každé štyri 

z desiatich peňažných jednotiek investovaných do výskumu a vývoja v SR boli zamerané na realizáciu 

sociálno-ekonomických cieľov v oblasti Priemyselnej výroby a technológií. Markantné zvýšenie 

podielu na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v SR nastalo taktiež v rámci cieľa Doprava, 

telekomunikácie a iné infraštruktúry, ako aj cieľa Vzdelávanie. Na druhej strane zníženie podielu 

bolo zaznamenané najmä v neorientovanom výskume, ako aj vo výskume a vývoji orientovanom 

na Poľnohospodárstvo a Zdravie. 

Osobitne poľnohospodárska výroba a technológie zaznamenali okrem výrazného zníženia relatívneho 

podielu na celkových výskumno-vývojových aktivitách v SR aj zníženie absolútnej hodnoty výdavkov po 

zohľadnení zmien v kúpnej sile peňažnej jednotky medzi rokmi 2006 a 2019. Okrem varovného signálu 

je však na mieste upozorniť taktiež na nové príležitosti a perspektívy ďalšieho rozvoja nielen 

v agropotravinárstve, ale vo všetkých odvetviach ekonomických činností, a to najmä prostredníctvom 

cielených procesov podnikateľského objavovania (angl. Enterpreneurial discovery process, t. j. 

„EDP“). 

Úspešná realizácia akýchkoľvek objaviteľských a inovačných aktivít si nevyhnutne vyžaduje ľudské 

zdroje schopné rozpoznávať nové príležitosti, priniesť kreatívne nápady, invencie a následne ich 

prostredníctvom technologicko-organizačných procesov pretaviť do konkurencieschopných výrobkov 

a služieb. Kvalifikovaní zamestnanci, ich odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti, identifikované 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rámci prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného 

vzdelávania v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú kľúčovým strategickým 

prvkom inovačných procesov zvyšujúcich pridanú hodnotu ekonomických činností 

v zamestnávateľských subjektoch, sektoroch a celom národnom hospodárstve. 
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S potešením možno konštatovať, že zástupcovia širokého spektra subjektov zapojených do tvorby 

a aktualizácie IS NSP/SRI taktiež  participujú na objektivizovanom určovaní priorít v oblasti cieleného 

usmerňovania výskumu a vývoja so zohľadnením aktuálnych potrieb zamestnávateľskej praxe v gescii 

Slovenskej platformy technologického líderstva (angl. Slovak Technology Leadership Platform, ďalej 

len „STLP“), ktorej prioritou je podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu 

založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti výskumu a vývoja s cieľom podporovať udržateľné 

zvyšovanie reálnych príjmov, zamestnanosti a kvality života. Koordinátorom aktivít v platformách je  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„MIRRI SR“)7 v spolupráci s kľúčovými rezortmi. Metodické riadenie a koordináciu STLP zabezpečuje 

Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu Stratégie inteligentnej 

špecializácie SR (RIS3) v rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie SR, a to: 

▪ doména „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“,  

▪ doména „Priemysel pre 21. storočie“, 

▪ doména „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“, 

▪ doména „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, 

▪ doména „Zdravé potraviny a životné prostredie“. 

Procesy podnikateľského objavovania v doménových platformách sú realizované so zámerom prepojiť 

výskum, inovácie a výrobu v doménach inteligentnej špecializácie s dôrazom na transfer inovácií do 

regionálnych ekonomík efektívne a udržateľne zhodnocujúcich disponibilné ľudské a prírodné zdroje. 

V rámci objavovania nových produkčných a exportných príležitostí sú špecifikované taktiež výskumné 

kapacity zamestnávateľských organizácií, technologické medzery na trhu, infraštruktúrne potreby, 

možnosti lepšieho prepojenia potrieb podnikateľskej praxe a verejných výskumno-vývojových 

organizácií, pričom sa posudzuje aj realizovateľnosť navrhovaných riešení, resp. inovačných tém 

z aspektu ľudských zdrojov. 
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Graf č. 2 Zmena štruktúry výdavkov na výskum a vývoj v členení podľa Nomenklatúry na 
analýzu a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov v SR v období rokov 2006 
až 2019  

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

V podmienkach SR za rok 2019 boli jednoznačne najvyššie výdavky na výskum a vývoj realizované 

v kategórii Priemyselná výroba a technológie, ktorá zahrňuje výskum a vývoj súvisiaci so zvýšením 
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priemyselnej výroby a technológií, t. j. výskum priemyselných výrobkov a ich výrobných procesov, 

avšak s výnimkou oblastí tvoriacich neoddeliteľnú súčasť realizácie iných zámerov, ako sú napr. obrana, 

vesmír, energia, poľnohospodárstvo, atď. Finančná alokácia výdavkov na výskum a vývoj v oblasti 

Priemyselnej výroby a technológií za rok 2019 dosiahla úhrnnú hodnotu viac ako 317,9 mil. EUR, čo 

bolo približne 40,9 % z celkových výdavkov vynaložených v danom roku na výskum a vývoj v SR. 

Z analýzy aktuálne dostupného časového radu údajov o výskume a vývoji v členení podľa sociálno-

ekonomických cieľov vyplýva, že výdavky na výskum a vývoj v Priemyselnej výrobe a technológiách sa 

počas sledovaného obdobia zvýšili v bežných cenách približne o 256,7 mil. EUR, čo v stálych cenách 

zohľadňujúcich zmenu cenovej hladiny v čase zodpovedalo zvýšeniu približne o 274,7 %. Pre vývoj 

v období rokov 2006 až 2019 je charakteristické, že značné zvýšenie absolútnych výdavkov na výskum 

a vývoj v Priemyselnej výrobe a technológiách bolo spojené taktiež s podstatným zvýšením relatívneho 

podielu Priemyselnej výroby a technológií na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v SR, a to 

z približne 22,9 %-ného podielu v roku 2006 na vyššie uvedených 40,9 %, t. j. o 18,0 p. b. Najvýraznejší 

nárast bol zaznamenaný vo výskume a vývoji výrobkov a procesov výroby strojov a zariadení, najmä 

motorových vozidiel, návesov a prívesov, výrobkov z gumy a plastu, počítačových, elektronických 

a optických výrobkov, elektrických zariadení, ako aj kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení. 

Ďalšiu významnú zložku aktivít výskumu a vývoja v SR z aspektu sociálno-ekonomických cieľov NABS 

dlhodobo tvorí Všeobecný pokrok poznania, pričom finančné prostriedky vynakladané v tejto 

kategórii pokrývajú široké spektrum činností výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied (napr. 

matematiky, fyziky, chémie, biológie), technických vied (napr. mechaniky, materiálového inžinierstva, 

nanotechnológií), lekárskych vied (napr. všeobecného lekárstva), pôdohospodárskych vied (napr. 

poľnohospodárskej biotechnológie) a spoločenských vied (napr. archeológie, literatúry, filozofie). 

Všeobecný rozvoj poznatkov financovaný zo všeobecných univerzitných fondov (finančných 

prostriedkov vysokých škôl) predstavoval v roku 2019 približne 17,7 % všetkých výdavkov na výskum 

a vývoj v SR, čo bolo približne o 0,84 p. b. viac, ako príslušný podiel v roku 2006. V sledovanom období 

nastalo zvýšenie výdavkov v bežných cenách o viac ako 92,4 mil. EUR, čo bolo po prepočte na stále 

ceny v parite kúpnej sily adekvátne nárastu o 119,9 %. Neorientovaný výskum, ako osobitná 

podskupina výdavkov, zaznamenal výrazné zníženie svojho podielu na celkových výskumno-vývojových 

výdavkoch v SR z viac ako 18,0 % v roku 2006 na približne 8,8 % v roku 2019, t. j. o viac ako 9,2 p.b. 

Všeobecný pokrok poznania, ako všeobecný rozvoj poznatkov financovaný zo všeobecných 

univerzitných fondov a neorientovaný výskum spolu, zaznamenal pokles z 35,8 % na 25,5 %. 
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Doprava, telekomunikácie a iné infraštruktúry, vrátane výskumu rozvoja infraštruktúry, dopravných 

a telekomunikačných systémov, zaznamenali výrazné zvýšenie podielu na celkových výdavkoch 

výskumu a vývoja v SR zo 4,5 % (12,1 mil. EUR) v roku 2006 na viac ako 9,8 % (76,2 mil. EUR) v roku 

2019. V priebehu sledovaného obdobia tak prišlo k zvýšeniu výskumno-vývojových výdavkov 

v predmetnej oblasti o viac ako 64,1 mil. EUR v bežných cenách, čo po prepočte na paritu kúpnej sily 

v stálych cenách zodpovedalo zvýšeniu o viac ako 353,7 %. 

Ochrana a zlepšovanie ľudského zdravia boli v rámci výdavkov na výskum a vývoj v SR v roku 2019 

zastúpené približne 5,9 %-ným podielom, čo zodpovedalo finančnej alokácii takmer 45,5 mil. EUR.    

I keď v priebehu rokov 2006 až 2019 sa výskumno-vývojové výdavky v oblasti starostlivosti o ľudské 

zdravie zvýšili o viac ako 13,4 mil. EUR v bežných cenách, resp. o 2,4 % po zohľadnení zmien v cenovej 

hladine, v dôsledku dynamickejšieho zvýšenia výdavkov v ďalších výskumno-vývojových oblastiach 

(najmä v priemysle a technológiách) bol v SR zaznamenaný pokles pomerného zastúpenia výskumu 

a vývoja zameraného na ochranu a zlepšovanie zdravia o viac ako 6,1 p.b. 

Viac ako 3,9 %-ný podiel na výskumno-vývojových výdavkoch v rámci SR v roku 2019 mala realizácia 

činností výskumu a vývoja s cieľmi v oblasti Poľnohospodárstva, pričom ich finančná alokácia v danom 

roku predstavovala viac ako 30,3 mil. EUR. V období rokov 2006 až 2019 nastalo výrazné zníženie 

výskumno-vývojovej činnosti zameranej na poľnohospodársku výrobu, najmä z hľadiska poklesu jej 

relatívneho zastúpenia v celoštátnom výskume a vývoji o takmer 5,4 p. b., keďže v roku 2006 tvorili 

poľnohospodársky orientované výskumné a vývojové aktivity takmer 9,3 % z celkových výdavkov na 

výskum a vývoj v SR. Bez zohľadnenia zmien kúpnej sily peňazí v čase, t. j. v bežných cenách, sa síce 

poľnohospodárske výskumno-vývojové výdavky zvýšili, avšak reálne, t. j. v stálych cenách, zaznamenali 

markantný pokles. Poľnohospodársky orientované výdavky v roku 2019 boli v nominálnej hodnote iba 

o 5,5 mil. EUR vyššie ako v roku 2006, čo po zohľadnení zmien v kúpnej sile peňažnej jednotky 

predstavovalo reálne zníženie ročných výdavkov o viac ako 11,7 %. 

Vzdelávanie bolo vo výskumno-vývojovej štruktúre SR v roku 2019 zastúpené približne 3,8 %-ným 

podielom, čo v bežných cenách predstavovalo viac ako 29,5 mil. EUR. V uvedenej sume sú zahrnuté 

výdavky na tie výskumno-vývojové činnosti, ktoré sú z hľadiska sociálno-ekonomických cieľov primárne 

zamerané na realizáciu výskumno-vývojových úloh súvisiacich so všeobecným vzdelávaním, metódami 

odbornej prípravy, pedagogiky a didaktiky, ako aj so špeciálnym vzdelávaním pre nadaných, osoby 

s poruchami učenia, resp. zdravotným postihnutím. V prípade, že výskum a vývoj je primárne 

orientovaný na iné sociálno-ekonomické ciele a realizuje ho vzdelávacia inštitúcia na akejkoľvek úrovni 
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vzdelávania od predškolského až po vysokoškolské, sú príslušné výdavky zahrnuté v rámci iného 

sociálno-ekonomického cieľa. V porovnaní s bázickým obdobím prišlo k zvýšeniu relatívneho 

zastúpenia výdavkov v rámci cieľa Vzdelávanie na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v SR 

o viac ako 2,4 p. b. 

Výskum a využitie Zeme, ktorý pokrýva výskumné aktivity v oblasti atmosféry, zemskej kôry a plášťa, 

klimatický a meteorologický výskum, výskum pólov a hydrológiu (okrem využitia pôdy), zaznamenal 

v období rokov 2006 až 2019 relatívne výrazné zníženie svojho podielu na celkových výdavkoch 

výskumu a vývoja v SR. Kým v roku 2006 predstavoval výskum a využitie Zeme približne 5,1 %-ný podiel 

na výskumno-vývojových výdavkoch, v roku 2019 to už bolo iba 2,8 %, čo znamenalo pokles o 2,3 p.b. 

V bežných cenách prišlo k zvýšeniu predmetných výdavkov o približne 8,1 mil. EUR, čo v stálych cenách 

zohľadňujúcich zmenu v kúpnej sile peňazí znamenalo zvýšenie výdavkov o 15,2 %. V celoštátnom 

úhrne však výskumno-vývojové výdavky vzrástli podstatne viac, ako výdavky zacielené na výskum 

a využitie Zeme, preto pomerné zastúpenie daného sociálno-ekonomického cieľa v SR signifikantne 

pokleslo. 

Výskumy a kontroly zamerané na identifikáciu a analýzu zdrojov znečistenia, ich príčin, všetkých 

znečisťujúcich látok, vrátane ich šírenia v životnom prostredí a ich účinkov na človeka a biosféru, sú 

podľa NABS klasifikované v rámci sociálno-ekonomického cieľa Životné prostredie. Zahrnuté sú tu 

taktiež činnosti zamerané na rozvoj monitorovacích zariadení na meranie, elimináciu a prevenciu 

všetkých druhov znečistenia životného prostredia. V podmienkach SR tvorili predmetné výskumno- 

vývojové výdavky približne 2,4 %-ný podiel na celkových výdavkoch na výskum a vývoj v roku 2019, čo 

predstavovalo v nominálnej hodnote takmer 19,1 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2006 bol 

zaznamenaný nárast výdavkov o približne 11,2 mil. EUR, čo po zohľadnení zmien kúpnej sily peňažnej 

jednotky predstavovalo zvýšenie o 76,2 %. Relatívny podiel cieľa Životné prostredie na celkových 

výskumno-vývojových výdavkoch v SR sa však z dôvodu výraznejšieho nárastu v oblasti ďalších 

sociálno-ekonomických cieľov znížil o približne 0,5 p. b. 

Výskumno-vývojové ciele v kategórii Kultúra, rekreácia, náboženstvo a masmédiá boli v roku 2019 

dosahované s finančnou alokáciou takmer 8,9 mil. EUR, čo tvorilo viac ako 1,1 % z celkových výdavkov 

na výskum a vývoj v SR. V porovnaní s bázickým obdobím nastalo zvýšenie relatívneho podielu 

príslušných výdavkov o približne 0,4 p. b., pričom v stálych cenách roku 2006 mala absolútna hodnota 

zvýšenia finančný ekvivalent približne 3,9 mil. EUR. 
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Politické a sociálne systémy, štruktúry a procesy boli v roku 2019 cieľmi výskumu a vývoja finančne 

pokrytého približne 1,0 %-ným podielom na celkových výdavkoch výskumu a vývoja v SR. Predmetné 

úlohy súvisiace so štruktúrou spoločnosti, verejnou správou, sociálnymi zmenami a procesmi, 

sociálnymi konfliktmi, sociálnym zabezpečením a ochranou špecifických skupín obyvateľstva boli 

riešené s nákladmi takmer 7,9 mil. EUR v bežných cenách roku 2019, čo bolo v porovnaní s rokom 2006 

po zohľadnení zmien v kúpnej sile peňazí približne o 42,5 % viac. Relatívny podiel tohto cieľa v SR počas 

sledovaného obdobia poklesol približne o 0,5 p. b. 

Výdavky na výskum výroby, skladovania, prepravy, distribúcie a racionálneho využívania všetkých 

foriem energie, vrátane procesov navrhovaných na zvýšenie efektívnosti výroby a distribúcie energie, 

tvorili v roku 2019 približne 0,9 %-ný podiel na výskumno-vývojových výdavkoch v SR. Z hľadiska NABS 

predmetné aktivity obsahovo prislúchajú do sociálno-ekonomického cieľa Energia, ktorý v roku 2019 

disponoval finančnou alokáciou v bežných cenách takmer 7,3 mil. EUR, čo bolo po prepočte na stále 

ceny približne o 23,6 % menej ako v roku 2006. Relatívny podiel na celkových výskumno-vývojových 

výdavkoch v SR medzi rokmi 2006 a 2019 teda poklesol približne o 1,6 p. b. 

Obrana, ako ďalší zo sociálno-ekonomických cieľov NABS, pokrýva finančné prostriedky vynaložené na 

výskum a vývoj, ktorý je primárne zameraný na vojenské účely. Zahŕňa taktiež základný, jadrový 

a vesmírny výskum v prípade, že je financovaný rezortom obrany. V prípade, že rezort obrany financuje 

výskumno-vývojové činnosti orientované primárne na civilné účely (napr. v meteorológii, 

telekomunikáciách, ochrane zdravia), sú tieto výdavky klasifikované v príslušných sociálno-

ekonomických cieľoch NABS. V období rokov 2006 až 2019 prišlo k zvýšeniu relatívneho podielu 

príslušných výdavkov približne z 0,5 % na 0,7 % z celoštátnych výskumno-vývojových výdavkov. 

V absolútnej hodnote tento nárast znamenal viac ako 3,6 mil. EUR v bežných cenách, resp. 155,7 % po 

zohľadnení zmien kúpnej sily peňažnej jednotky. 

Finančné prostriedky vynaložené na civilný vesmírny výskum a technológie, klasifikovaný v rámci NABS 

v kategórii Výskum a využitie vesmíru, prekročili v roku 2019 objem 1,8 mil. EUR. V uvedenej sume 

v súlade s metodikou NABS nie sú zahrnuté výdavky na činnosti súvisiace s vesmírom prostredníctvom 

osobitných aplikácií (napr. telekomunikačné satelity) alebo zvyšovania všeobecného pokroku 

poznatkov. Počas sledovaného obdobia rokov 2006 až 2019 výdavky v danom cieli poklesli z približne 

0,9 % na 0,2 % celkového objemu výdavkov na výskum a vývoj v SR, čo v absolútnej hodnote 

zodpovedalo zníženiu o 0,5 mil. EUR v bežných cenách, resp. 44,3 % po započítaní zmien v parite 

kúpnej sily peňazí. 
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Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že z hľadiska kategórií NABS mali najvyšší podiel na výskume 

a vývoji v SR v roku 2019 kľúčové ciele: Priemyselná výroba a technológie, Všeobecný pokrok 

poznania, Doprava, telekomunikácie a iné infraštruktúry, ktoré spolu pokrývali viac ako tri štvrtiny 

výskumno-vývojových výdavkov v SR.  

Vývoj v období rokov 2006 až 2019 bol charakteristický najmä výrazným zvýšením aktivít v rámci 

sociálno-ekonomického cieľa Priemyselná výroba a technológie, ktorého podiel na celkových 

výdavkoch sa počas sledovaného obdobia takmer zdvojnásobil. V roku 2019 už približne každé štyri 

z desiatich peňažných jednotiek investovaných do výskumu a vývoja v SR boli zamerané na realizáciu 

sociálno-ekonomických cieľov v oblasti Priemyselnej výroby a technológií. Markantné zvýšenie 

podielu na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v SR nastalo taktiež v rámci cieľa Doprava, 

telekomunikácie a iné infraštruktúry, ako aj cieľa Vzdelávanie. Na druhej strane zníženie podielu 

bolo zaznamenané najmä v neorientovanom výskume, ako aj vo výskume a vývoji orientovanom 

na Poľnohospodárstvo a Zdravie. 

Osobitne poľnohospodárska výroba a technológie zaznamenali okrem výrazného zníženia relatívneho 

podielu na celkových výskumno-vývojových aktivitách v SR aj zníženie absolútnej hodnoty výdavkov po 

zohľadnení zmien v kúpnej sile peňažnej jednotky medzi rokmi 2006 a 2019. Okrem varovného signálu 

je však na mieste upozorniť taktiež na nové príležitosti a perspektívy ďalšieho rozvoja nielen 

v agropotravinárstve, ale vo všetkých odvetviach ekonomických činností, a to najmä prostredníctvom 

cielených procesov podnikateľského objavovania (angl. Enterpreneurial discovery process, t. j. 

„EDP“). 

Úspešná realizácia akýchkoľvek objaviteľských a inovačných aktivít si nevyhnutne vyžaduje ľudské 

zdroje schopné rozpoznávať nové príležitosti, priniesť kreatívne nápady, invencie a následne ich 

prostredníctvom technologicko-organizačných procesov pretaviť do konkurencieschopných výrobkov 

a služieb. Kvalifikovaní zamestnanci, ich odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti, identifikované 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rámci prenosu potrieb trhu práce do systému celoživotného 

vzdelávania v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú kľúčovým strategickým 

prvkom inovačných procesov zvyšujúcich pridanú hodnotu ekonomických činností 

v zamestnávateľských subjektoch, sektoroch a celom národnom hospodárstve. 
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S potešením možno konštatovať, že zástupcovia širokého spektra subjektov zapojených do tvorby 

a aktualizácie IS NSP/SRI taktiež  participujú na objektivizovanom určovaní priorít v oblasti cieleného 

usmerňovania výskumu a vývoja so zohľadnením aktuálnych potrieb zamestnávateľskej praxe v gescii 

Slovenskej platformy technologického líderstva (angl. Slovak Technology Leadership Platform, ďalej 

len „STLP“), ktorej prioritou je podnecovať štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu 

založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti výskumu a vývoja s cieľom podporovať udržateľné 

zvyšovanie reálnych príjmov, zamestnanosti a kvality života. Koordinátorom aktivít v platformách je  

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„MIRRI SR“)7 v spolupráci s kľúčovými rezortmi. Metodické riadenie a koordináciu STLP zabezpečuje 

Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu Stratégie inteligentnej 

špecializácie SR (RIS3) v rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie SR, a to: 

▪ doména „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“,  

▪ doména „Priemysel pre 21. storočie“, 

▪ doména „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“, 

▪ doména „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“, 

▪ doména „Zdravé potraviny a životné prostredie“. 

Procesy podnikateľského objavovania v doménových platformách sú realizované so zámerom prepojiť 

výskum, inovácie a výrobu v doménach inteligentnej špecializácie s dôrazom na transfer inovácií do 

regionálnych ekonomík efektívne a udržateľne zhodnocujúcich disponibilné ľudské a prírodné zdroje. 

V rámci objavovania nových produkčných a exportných príležitostí sú špecifikované taktiež výskumné 

kapacity zamestnávateľských organizácií, technologické medzery na trhu, infraštruktúrne potreby, 

možnosti lepšieho prepojenia potrieb podnikateľskej praxe a verejných výskumno-vývojových 

organizácií, pričom sa posudzuje aj realizovateľnosť navrhovaných riešení, resp. inovačných tém 

z aspektu ľudských zdrojov. 
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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  

Realizačný tím SRI v sledovanom období inovoval platformu www.sustavapovolani.sk. Platforma 

prezentuje kľúčové informácie a výstupy projektu SRI v rámci 24 sektorov, ktoré boli zrealizované od 

začiatku projektu až po 12-tu realizačnú etapu. Zverejnené informácie sú pravidelne aktualizované 

a platforma sa tak stáva plnohodnotným a unikátnym zdrojom aktuálnych informácií o pracovnej sile 

a trhu práce pre laickú a odbornú verejnosť. 

Platforma v časti Sektorové rady prezentuje za každú sektorovú radu Charakteristiku a poslanie sektora 

do roku 2030, Základné informácie o sektorovej rade, Zoznam expertov sektorovej rady a Zoznam 

garantovaných zamestnaní. Najhodnotnejšou súčasťou sú graficky spracované štatistické prehľady 

vybraných ukazovateľov v sektorovej štruktúre NP SRI. 

V úvode každej časti Sektorovej rady sa nachádza informačný leták sektorovej rady s preklikom na 

vytvorený obsah. V tejto časti sú pravidelne aktualizované informácie a novinky z každej sektorovej 

rady, týkajúce sa napríklad aktualizácie SSRĽZ a článkov o rokovaniach sektorových rád. 

Obrázok č. 4 Ukážka zverejňovania aktualizovaných informácií a noviniek 

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk  

  

http://www.sustavapovolani.sk/
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Obrázok č. 5 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
administratívu, ekonomiku, manažment 

 
Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 6 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
dopravu, logistiku, poštové služby 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk  
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Obrázok č. 7 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
remeslá a osobné služby 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 8 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 9 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
automobilový priemysel a strojárstvo 

 

Zdroj: 
www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 10 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
celulózo-papierenský priemysel a polygrafický priemysel 

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 11 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 12 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
energetiku, plyn a elektrinu 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 13 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 14 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 15 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
informačné technológie a telekomunikácie 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 16 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
kultúru a kreatívny priemysel 

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 17 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk  

Obrázok č. 18 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 19 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 20 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 21 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 22 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 23 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 24 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 25 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 26 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
vodu, odpad a životné prostredie 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 
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Obrázok č. 27 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu a šport 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk  

Obrázok č. 28 Ukážka zverejňovania sektorových informácií a ukazovateľov Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk  

http://www.sustavapovolani.sk/
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Časť O sektore obsahuje nasledovné informácie – sektorové bloky rozdelené na časti: 

▪ kľúčové inovačné a technologické zmeny a SWOT analýza sektora, 

o vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza), 

▪ vnútorná strategická analýza sektora, 

o všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor, 

o sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti, 

o vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov, 

o identifikácia kľúčových a kritických činiteľov, 

▪ informácie o sektore, 

o úvodnú správu o sektore, 

o kontext informácií z predchádzajúceho obdobia (2019), 

▪ charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblastiach, 

o demografická skladba ľudských zdrojov a regionálne aspekty trhu práce vo väzbe na 

vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov, 

o ľudské zdroje a inovácie, 

o alokácia ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb, 

o pracovné úrazy a distribúcia voľných pracovných miest, 

o hospodárske výsledky, osobné náklady, dynamika pracovnoprávnych vzťahov a 

regionálna distribúcia UoZ, 

o ekonomické výsledky, zamestnanosť a odmeňovanie, 

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

o ľudské zdroje z hľadiska vzdelania, dodatočnej potreby pracovných síl, 

o ľudské zdroje z hľadiska očakávaných disparít. 

Časť Kľúčové inovačné a technologické zmeny a SWOT analýza sektora obsahujú informácie týkajúce 

sa vonkajšej strategickej analýzy sektora, zoznam inovácií s odkazmi na zdroje. 
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Obrázok č. 29 Ukážka zverejňovania Kľúčových inovačných a technologických zmien  

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Súčasťou Vnútornej strategickej analýzy sektora v časti Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele 

za sektor sa nachádzajú všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za rok 2013 a 2017. 

Obrázok č. 30 Ukážka zverejňovania – Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor 
 

 
Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Časť Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti prezentuje podiel zamestnaných osôb podľa 

vekových skupín v sektore, podiel zamestnaných osôb podľa veľkostnej kategórie zamestnávateľa, 
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hlavnej triedy klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 a podľa stupňa vzdelania s Lorenzovou krivkou 

kumulatívnej početnosti a informácie o priemernej hrubej mesačnej mzde.  

Časť Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov poskytuje napríklad aj prehlaď kľúčových odborov 

vzdelania, dodatočnej potreby pracovných síl a najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore. 

Časť O sektore konkretizuje divízie, z ktorých sa sektor skladá vrátane štatistických klasifikácií. Súčasťou 

tejto časti sú štatistiky porovnávajúce podiel vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov v rámci sektora v rokoch 2009 – 2018. Ďalej táto časť obsahuje štruktúru zamestnancov 

podľa pohlavia a stupňa vzdelania, hlavných skupín odborov vzdelania a decilové rozpätie hrubých 

mesačných miezd zamestnancov v sektore za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK 

ISCO-08.  

Časť Kontext sektora z roku 2019 prezentuje Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných 

v rámci sektora za roky 2009 a 2018 a Štruktúru zamestnancov v rámci sektora za rok 2018 v členení 

podľa pohlavia a stupňa vzdelania, graficky znázornenú priemernú mzdu, medián mzdy v rámci sektora 

a zamestnanosť v sektore v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa 

samosprávnych krajov v SR za rok 2018 

Obrázok č. 31 Ukážka zverejňovania – Kontext sektora z roku 2019  

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk  

http://www.sustavapovolani.sk/
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Časť Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI obsahuje výstupy analýz 

a štatistické údaje v oblasti ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch v nadväznosti na regionálne 

aspekty trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov. Obsahuje vekovú pyramídu 

mužov a žien zamestnaných v rámci sektora. Prezentuje zamestnanosť v sektore v členení podľa 

celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018 a mzdovú 

diferenciáciu osôb z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018. 

V rámci Charakteristiky vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v sektorovej štruktúre 

NSP/SRI je prezentovaný vývoj výdavkov na inovácie v jednotlivých divíziách SK NACE za jednotlivé 

sektory v SR v rokoch 2008 až 2016 v tis. EUR. Ďalej táto časť uvádza informáciu o nástupe a výstupe 

osôb do a zo zamestnania v rámci sektora a regionálnu distribúciu zamestnancov v sektore na základe 

vzdelanostnej úrovne ako aj podiel mzdy žien na mzde mužov podľa samosprávnych krajov v SR za rok 

2018. 

Časť Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI, obsahuje vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych 

cenách v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR). Obsahuje tiež profesijnú štruktúru zamestnanosti v 

rámci divízií v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %). Ďalej obsahuje regionálnu 

distribúciu zamestnancov v sektore na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a 

celkového salda za rok 2018 (v osobách) a vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore v členení 

podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018.  

Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných pracovných miest obsahuje 

početnosť registrovaných pracovných úrazov (ďalej RPÚ) v sektore a medián RPÚ za všetky sektory v 

rokoch 2014 až 2018, počet RPÚ podľa veľkosti zamestnávateľa (počtu zamestnancov) v sektore za 

roky 2014 až 2018 a regionálnu distribúciu počtu inzerovaných voľných pracovných miest v sektore 

podľa úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie k 30.9.2019. 
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Obrázok č. 32 Ukážka zverejňovania – Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a 
distribúcie voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

Obrázok č. 33 Ukážka zverejňovania – Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, 
osobných nákladov, dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie 
UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI (Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 
manažment) 

 

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk 

http://www.sustavapovolani.sk/
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Časť Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, zamestnanosti 

a odmeňovania obsahuje nasledovné informácie: 

- hrubý prevádzkový prebytok a hrubé hmotné investície vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov v jednotlivých divíziách SK NACE v rámci sektora v rokoch 2008 až 2017,  

- platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl vzhľadom k prepočítanému počtu 

zamestnancov a vzhľadom k osobným nákladom v rôznych divíziách SK NACE v rámci sektora 

v rokoch 2008 až 2017, 

- regionálnu distribúciu uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore podľa pohlavia a úrovne 

Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31.1.2020, 

- vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 

2019. 

Obrázok č. 34 Ukážka zverejňovania – Ekonomické výsledky, zamestnanosť a odmeňovanie 

 
Zdroj: www.sustavapovolani.sk  
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Obrázok č. 35 Ukážka zverejňovania – Ekonomické výsledky, zamestnanosť a odmeňovanie – 
vzdelanostné špecifiká odmeňovania  

Zdroj: 
www.sustavapovolani.sk  
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Obrázok č. 36 Ukážka zverejňovania – Vývojové tendencie v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 
v sektorovej štruktúre NSP/SRI – z hľadiska veku, pohlavia a podielu zamestnancov 
podľa krajov  

 

Zdroj: www.sustavapovolani.sk  

Obrázok č. 37 Ukážka zverejňovania – Vývojové tendencie v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 
v sektorovej štruktúre NSP/SRI – z hľadiska vzdelania, dodatočnej potreby 
pracovných síl – (Sektor administratíva, ekonomika, manažment) 

 
Zdroj: www.sustavapovolani.sk  
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Časť Ľudské zdroje z hľadiska očakávaných disparít v sektorovej štruktúre NSP/SRI obsahuje: 

- najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI, 

- vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné 

výkony a tovar v divíziách v rokoch 2008 až 2018,  

- vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na 

pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divíziách v rokoch 2008 až 2018, 

- vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov 

v divíziách v rokoch 2008 až 2018, 

- vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné 

výkony a tovar v divíziách v rokoch 2008 až 2018, 

- vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na 

pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divíziách v rokoch 2008 až 2018, 

- vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné 

výkony a tovar v divíziách v rokoch 2008 až 2018, 

- vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na 

pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divíziách v rokoch 2008 až 2018, 

- vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné 

výkony a tovar v divíziách v rokoch 2008 až 2018, 

- vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na 

pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divíziách v rokoch 2008 až 2018. 

V každej etape NP SRI sa realizujú špecializované sektorové analýzy a výpočty, ktoré budú priebežne 

v tejto časti webovej platformy zverejňované v sektorovej štruktúre.  
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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 

V aktuálne vypracovanej Priebežnej správe č. 11 je nadväzne na Priebežnú správu č. 10 

charakterizovaný vývoj miery špecifickej nezamestnanosti z hľadiska zamestnaní vykonávaných 

a garantovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI, a to s osobitným zameraním na rodové špecifiká UoZ 

v regiónoch SR. 

Hlavným cieľom rozboru je charakterizovať vývoj miery špecifickej nezamestnanosti v 24 sektoroch 

NSP/SRI ovplyvnených pandémiou COVID-19 v členení na mužov a ženy a súčasne podľa 

samosprávnych krajov SR v období od januára 2019 do decembra 2020. Osobitným cieľom je 

zabezpečiť informácie o zamestnaniach najčastejšie vykonávaných bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ, taktiež zvlášť za mužov a ženy. 

Na účely charakteristiky vývoja na trhu práce sú primárne využívané číselné charakteristiky, a to najmä: 

▪ Absolútny počet, ktorý vyjadruje jednoduchý stav, t. j. početnosť osôb v určitom sledovanom 

časovom momente. Vyjadrený je v absolútnej hodnote, t. j. v počte osôb, napr.: „Počet žien 

v evidencii UoZ k 31. 12. 2020 bol 61 osôb.“  

▪ Relatívny počet, ktorý podielovo vyjadruje vzájomný vzťah medzi dvomi absolútnymi počtami 

osôb zaznamenanými v tom istom časovom momente, pričom jeho relatívne vyjadrenie je 

uvedené v %. Napr. výrok „Relatívne zastúpenie žien na celkovom počte UoZ k 31. 12. 2020 

predstavovalo 61,0 %.“, vyjadruje, že na 100 UoZ v danom čase pripadalo 61 žien. 
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▪ Absolútny prírastok predstavuje číselný rozdiel medzi absolútnymi počtami osôb v dvoch 

rôznych časových momentoch. Ide o matematický rozdiel počtu osôb v danom (t. j. v bežnom, 

aktuálnom, konečnom) období, čiže v čase (t) a počtu osôb vo východiskovom (t. j. v bázickom, 

základnom) období, čiže v čase (t - 1). Zápis v tvare rovnice je nasledovný: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑟í𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑘 =  𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑠ô𝑏 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 (𝑡) − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑠ô𝑏 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 (𝑡 − 1) 

Absolútny prírastok je vyjadrený v absolútnej hodnote, t. j. v osobách. Napr. výrok „Absolútny 

prírastok počtu žien v evidencii UoZ od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 bol 20 osôb.“, vychádza zo 

skutočnosti, že „Počet žien v evidencii UoZ k 31. 12. 2020 bol 61 osôb a k 31. 12. 2019 to bolo 41 

osôb.“ 

▪ Relatívny prírastok vyjadruje podiel medzi absolútnym prírastkom a absolútnym počtom vo 

východiskovom období. V čitateli výpočtového zlomku sa nachádza absolútny prírastok počtu 

osôb, ktorý nastal medzi daným obdobím, t. j. počtom osôb v čase (t) a východiskovým 

obdobím, t. j. počtom osôb v čase (t - 1). V menovateli je absolútny počet osôb vo 

východiskovom období, t. j. v čase (t). Algebrický zápis pre výpočet relatívneho prírastku je 

nasledovný: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣𝑛𝑦 𝑝𝑟í𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑘 =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑠ô𝑏 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 (𝑡) − 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑠ô𝑏 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 (𝑡 − 1) 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑠ô𝑏 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 (𝑡 − 1)
  

To znamená: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡í𝑣𝑛𝑦 𝑝𝑟í𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑘 =  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑟í𝑟𝑎𝑠𝑡𝑜𝑘

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙ú𝑡𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑠ô𝑏 𝑣 č𝑎𝑠𝑒 (𝑡 − 1)
  

Relatívny prírastok je, obdobne ako relatívny počet, vyjadrený v %. Napr. výrok „Relatívny 

prírastok počtu žien v evidencii UoZ od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 bol 48,78 %.“, vychádza zo 

skutočnosti, že „Počet žien v evidencii UoZ k 31. 12. 2020 bol 61 osôb a k 31. 12. 2019 to bolo 41 

osôb.“ Výsledok vychádza z výpočtu: (61 – 41) / 41 = 20 / 41 = 0,4878 = 48,78 %. 

Pri miere špecifickej nezamestnanosti je sledovaný časový úsek od januára 2019 do decembra 2020 

z dôvodu zachytenia vplyvu pandémie COVID-19, ktorá od marca 2020 zasiahla SR. Táto pandémia 

hneď po svojom začiatku na území SR vyvolala významné opatrenia, ktoré zmenili fungovanie 
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spoločnosti, a to sa následne prejavilo aj na trhu práce. Výsledky výpočtov a rozborov obsiahnuté 

v podkapitolách venovaných 24 sektorom NSP/SRI prostredníctvom grafov, kartogramov a textových 

komentárov odkrývajú rodové aspekty a regionálne dimenzie vývoja miery špecifickej 

nezamestnanosti v nadväznosti na prijaté pandemické opatrenia a súčasne poskytujú podrobný 

prehľad o počte sektorovo špecifických UoZ za jednotlivé mesiace počas rokov 2019 a 2020. 

Metodika výpočtu miery špecifickej nezamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI je založená na 

vzťahu dvoch skupín ľudských zdrojov, a to: 

- UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ patrilo do 

skupiny zamestnaní typických pre daný sektor, 

- zamestnanci, ktorí boli na základe ich vykonávaného zamestnania rozdelení do sektorovej 

príslušnosti podľa toho, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre daný sektor. 

Obidve premenné boli rozčlenené do príslušných sektorov NSP/SRI. Z metodologického hľadiska je 

dôležité poukázať na zmeny v skúmaní ponuky pracovných síl v sektorovej štruktúre NSP/SRI, ktoré 

nastali oproti predchádzajúcej priebežnej správe. Zmeny sa netýkajú len podrobnejšieho členenia 

výsledkov na mužov a ženy, ale aj inovácie metodiky výpočtov a aktualizácie väzieb zamestnaní SK 

ISCO-08 v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Z hľadiska prevodníka prišlo k dôležitým zmenám, ktoré 

reflektovali nové zamestnania z revidovanej klasifikácie SK ISCO-08. Súčasne prišlo k eliminácii 

duplicitných zamestnaní, ktoré mohli byť zaradené do viacerých sektorov. Hĺbkovou analýzou 

duplicitných zamestnaní sa zohľadnila ich početnosť v jednotlivých sektoroch počas celého 

sledovaného obdobia. V prípade, ak duplicitné zamestnanie malo prevahu v určitom sektore, bolo do 

daného sektora zaradené. Jediným zamestnaním, u ktorého sa nedal identifikovať trend a nebolo ho 

tým pádom možné zaradiť do žiadneho sektora, je zamestnanie „Iný pomocný pracovník inde 

neuvedený“, ktoré do výpočtov nevstupovalo. Obdobne do výpočtu nevstupovala značná časť UoZ, 

ktorá nemala uvedené posledné vykonávané zamestnanie. Išlo primárne o absolventov, prípadne 

o dlhodobo nezamestnaných, ktorí nikdy nepracovali. Títo sektorovo špecifickí UoZ predstavujú prvú 

premennú vstupujúcu do výpočtu. Druhou premennou sú zamestnanci, ktorí boli za rovnakých kritérií 

pomocou prevodníka rozdelení do jednotlivých sektorov NSP/SRI na základe toho, či ich zamestnanie 

možno považovať za typické pre sektor, resp. sa dané zamestnanie prevažne vyskytuje v sektore. 

Taktiež je potrebné upozorniť na metodologické rozdiely oproti predchádzajúcej Priebežnej správe 

č. 10, v ktorej bola charakterizovaná špecifická nezamestnanosť v sektorovej štruktúre NSP/SRI. 



   
 
 

246 
 
 

V aktuálne vypracovanej Priebežnej správe č. 11 je v sektorovej štruktúre NSP/SRI charakterizovaná 

„miera špecifickej nezamestnanosti“, ktorá vyjadruje podiel sektorovo špecifických UoZ vzhľadom 

na súčet sektorovo špecifických UoZ a sektorovo špecifických zamestnancov. Algebricky zapísané: 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘𝑒𝑗 𝑛𝑒𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =  
𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑜𝑣𝑜 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘í 𝑈𝑜𝑍

𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑜𝑣𝑜 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘í 𝑈𝑜𝑍 + 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑜𝑣𝑜 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘í 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖
  

Napr. výrok „Miera špecifickej nezamestnanosti mužov k 31. 12. 20219 bola 12,0 %.“, vyjadruje 

skutočnosť, že k 31. 12. 20219 pripadalo 12 sektorovo špecifických UoZ mužov na 100 osôb mužského 

pohlavia, ktoré boli sektorovo špecifickými UoZ alebo sektorovo špecifickými zamestnancami. 

Ďalej je na mieste upozornenie na používanie symbolu % (t. j. percento) a p. b. (t. j. percentuálny bod). 

Pri komparáciách hodnôt miery špecifickej nezamestnanosti medzi mužmi a ženami, resp. hodnôt 

v rôznych časových obdobiach, dochádza k porovnávaniu viacerých hodnôt vyjadrených v %, čoho 

výsledkom je rozdiel vyjadrený v p. b. a nie v %. Napr. výrok „Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

bola 20,0 %, čo bolo o 10,0 p. b. viac, ako miera špecifickej nezamestnanosti mužov.“, vyjadruje, že 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov bola 10,0 %. Pretože 10,0 % + 10,0 % = 20,0 %. Inak 

vyjadrené: 0,1 + 0,1 = 0,2 = 20,0 %. V prípade, že by miera špecifickej nezamestnanosti žien bola 

o 10,0 % vyššia, ako u mužov, jej hodnota by nebola 20,0 % ale 11,0 %, t. j. 10,0 % + 10,0 % z 10,0 %. 

Inak vyjadrené: 0,1 + 0,1*0,1 = 0,1 + 0,01 = 0,11 = 11,0 %. Miery špecifickej nezamestnanosti a ich 

medziročné zmeny sa na desatinných miestach môžu z dôvodu zaokrúhľovania nízkych čísel mierne 

odlišovať. 

Obdobne ako v predošlej priebežnej správe je potrebné poznamenať, že miera špecifickej 

nezamestnanosti v SR a jej regiónoch je prirodzene odlišná od miery evidovanej nezamestnanosti aj 

od miery nezamestnanosti vypočítanej z celkového počtu UoZ, ktoré pravidelne zverejňuje Ústredie 

PSVR, ako aj od miery nezamestnanosti, ktorú zverejňuje ŠÚ SR, a to z dôvodu odlišnej metodiky 

výpočtu. Inovácia výpočtu a zdokonalenie prevodníka odlišuje „mieru špecifickej nezamestnanosti“ 

publikovanú v Priebežnej správe č. 11 aj od „sektorovo špecifickej nezamestnanosti“ publikovanej 

v Priebežnej správe č. 10 a tým zabezpečuje jej jedinečnosť. 

Jedinečné počty zamestnancov vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania poskytujú 

prostredníctvom relatívnych počtov v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI taktiež obraz o veľkostnej 

kategórii sektorov v členení na menšie, stredne veľké a veľké sektory. 
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Vypočítané údaje sú za každý sektor prezentované formou dvoch grafov a šiestich kartogramov. Prvý 

graf znázorňuje rodovú štruktúru sektorovo špecifických UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI od 

januára 2019 do decembra 2020. Druhý graf sa už týka miery špecifickej nezamestnanosti mužov a žien 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI a v SR za roky 2019 a 2020. Prvé dva kartogramy zobrazujú mieru 

špecifickej nezamestnanosti žien k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

a v členení na kraje, t. j. na regióny NUTS 3. Tretí a štvrtý kartogram obsahujú obdobné informácie, 

avšak namiesto údajov o ženách znázorňujú mieru špecifickej nezamestnanosti mužov. Posledné dva 

kartogramy zachytávajú dynamiku vývoja miery špecifickej nezamestnanosti v jednotlivých sektoroch 

medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020, pričom jeden z nich sa zameriava na ženy a ďalší na mužov. 

2.2 Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom 

pandémiou nového koronavírusu v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a súvisiace služby,  

▪ Rybolov a akvakultúra,  

▪ Veterinárne činnosti. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,9 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 76,1 % mužov 

a 23,9 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) cca 3,2 %-ný podiel na 

celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej 

distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom texte. 
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Graf č. 3 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, 

z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 32,2 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 

2020 sa vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 15,3 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k nárastu počtu UoZ o 12,0 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel 

žien UoZ sa pohyboval od 39,5 % v decembri 2020 do 45,6 % v júli 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ 

počas sledovaného obdobia znížil o 1,2 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 

2 050 osôb) bol v decembri 2020 a ich najnižší počet (1 470) bol v septembri 2019. Najviac mužov UoZ 

bolo v decembri 2020, a to 3 140 a najmenej, s počtom 1 770, bolo v septembri 2019. Celkovo sa počet 

žien UoZ zvýšil o 8,6 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 14,1 % a od marca 2020 do 

konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 26,4 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 14,4 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 16,1 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 36,3 %. 
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Graf č. 4 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 7,3 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 8,8 p. b. v prospech mužov. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej 

nezamestnanosti u mužov vyššia o 2,9 p. b. a dosiahla 6,7 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 

3,6 p. b., pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 9,5 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola 14,0 % a v roku 2020 to bolo 18,3 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 9,6 p. b., resp. o 12,3 p. b. vyššia v roku 

2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla v sektore o 4,3 p. b. a u mužov 

vzrástla o 2,9 p. b.  
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Obrázok č. 38 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Košickom kraji, kde dosiahla 25,6 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj 

v Prešovskom kraji, a to 21,8 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 

bola v Bratislavskom kraji, a to 3,6 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (7,2 %) bola v tomto 

roku aj v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 39 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 32,2 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska 

miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, kde dosiahol 29,2 %. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 

5,5 %. Aj v Trenčianskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 7,5 %. 
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Obrázok č. 40 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Košickom kraji, kde dosiahla 12,0 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Prešovskom kraji, a to 11,0 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, kde bola v tomto 

roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 1,7 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 2,6 %. 
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Obrázok č. 41 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Košickom kraji, kde to bolo 16,6 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 15,5 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 3,3 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti na úrovni 4,1 % bola v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 42 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore nárast o 4,3 p. b. Najvyšší medziročný 

nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 7,4 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Košickom kraji, a to 6,6 p. b. Na druhej strane spektra sa 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Trenčiansky kraj, kde medziročný 

nárast predstavoval 0,3 p. b. a Bratislavský kraj, kde nárast predstavoval 1,9 p. b. 
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Obrázok č. 43 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 2,9 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast dosiahnutý 

v Košickom kraji, a to 4,6 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov počas pandémie 

COVID-19 bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (nárast o 4,5 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska 

zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Nitrianskom kraji s nárastom o 1,5 p. b. a muži 

v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval 1,5 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa najvýraznejšie 

prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ pomocná pracovníčka v rastlinnej výrobe, 

▪ pomocná pracovníčka v sadovníctve a záhradníctve, 

▪ predavačka a aranžérka kvetov. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, 

▪ pomocný pracovník v živočíšnej výrobe, 

▪ pomocný pracovník v rastlinnej výrobe. 

V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, ktorý je charakteristický prevažným 

zastúpením mužov, prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ, avšak 

miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období vyššie hodnoty u žien. 

Dôvodom bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už 

aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ až 

18 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel podstatne menší, a to približne 10 %. 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov teda poskytovalo rozsiahlejšie možnosti aj stabilnejšie 

pracovné uplatnenie mužom než ženám, pričom pandémia COVID-19 tento rozdiel ešte viac zvýraznila. 

Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej 

nezamestnanosti u žien ako u mužov, pričom z regionálneho hľadiska boli u oboch pohlaví najviac 

zasiahnuté Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie 

nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach s nízkou úrovňou požadovaných zručností, ktoré sú 

klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor ťažba a úprava surovín, geológia nasledovné divízie SK 

NACE Rev. 2: 

▪ Ťažba uhlia a lignitu,  

▪ Ťažba ropy a zemného plynu,  

▪ Dobývanie kovových rúd,  

▪ Iná ťažba a dobývanie,  

▪ Pomocné činnosti pri ťažbe. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 0,3 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Sektor je 
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typicky mužskou doménou, pričom pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo 

špecifické zamestnania k 31. 12. 2020 bolo približne 93,7 % mužov a 6,7 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 1,0 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 5 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore ťažba 
a úprava surovín, geológia od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor ťažba a úprava surovín, geológia od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 7,1 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 21,0 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k zníženiu počtu UoZ približne o 15,3 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov 

UoZ. Podiel žien UoZ sa pohyboval od 31,6 % v júli 2020 do 36,1 % v marci 2019. Celkovo sa podiel žien 

UoZ počas sledovaného obdobia znížil približne o 4,0 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore 

(približne 660 osôb) bol evidovaný v januári 2019 a ich najnižší počet (približne 500 osôb) bol 
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v decembri 2020. Najviac mužov UoZ bolo v januári 2019, a to 1 180, najmenej (950) ich bolo vo 

februári 2020. Celkovo sa počet žien UoZ znížil o 24,7 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 

predstavoval 24,1 % a od marca 2020 do konca sledovaného obdobia prišlo k poklesu o 0,8 %. Celkový 

pokles počtu mužov UoZ bol počas sledovaného obdobia vo výške 10,1 %. Obdobie pred pandémiou 

COVID-19 sa vyznačovalo ich poklesom o 19,2 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov 

UoZ zvýšil o 11,3 %. 

Graf č. 6 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore ťažba a úprava surovín, 
geológia v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020 

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 6,3 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval už len 4,3 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

u mužov vyššia o 4,1 p. b. a dosiahla 7,9 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 4,4 p. b., pričom 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 10,3 %. Miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v roku 2019 bola na úrovni 14,1 % a podobne v roku 2020 to bolo 14,5 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 9,8 p. b., resp. o 8,6 p. b. vyššia v roku 

2020. V medziročnom porovnaní miera špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 0,4 p. b. a u mužov 

vzrástla o 2,4 p. b. 
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Obrázok č. 44 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch (Prešovskom, Nitrianskom a Košickom) vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická 

nezamestnanosť žien v sektore bola v Prešovskom kraji, signifikantne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Nitrianskom kraji, pričom presné údaje za tieto dva kraje sú z dôvodu 

nízkej početnosti UoZ a zamestnaných osôb v rámci krajov a sektora predmetom ochrany dôverných 

údajov. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom 

kraji, a to 1,7 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (6,2 %) bola v roku 2019 aj v Žilinskom 

kraji. 
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Obrázok č. 45 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch (Nitrianskom, Prešovskom a Košickom) prevýšila celoštátny priemer 

sektora. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore bola v Nitrianskom kraji. 

V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti 

žien výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, konkrétne hodnoty sú z dôvodu nízkej početnosti UoZ 

a zamestnaných osôb v danom členení kraj / sektor predmetom ochrany dôverných údajov. Najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 1,2 %. Aj 

v Žilinskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 4,8 %. 
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Obrázok č. 46 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v piatich krajoch 

vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Košickom kraji, kde dosiahla 16,0 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v Nitrianskom kraji, a to 15,9 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde 

bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to iba 1,0 %. Nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore bola aj v Trenčianskom kraji, a to 6,3 %. 
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Obrázok č. 47 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v šiestich krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 21,3 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 15,0 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 3,4 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti na úrovni 8,2 % bola v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 48 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore ťažba a úprava 
surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 
12. 2020 

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore nárast o 0,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol 

dosiahnutý v Nitrianskom kraji a v Prešovskom kraji (údaje majú dôverný charakter z dôvodu nízkej 

početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnaných žien), pomerne vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Košickom kraji, a to 5,8 p. b. Na druhej strane spektra sa z 

hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Banskobystrický kraj, kde medziročný 

pokles predstavoval 1,7 p. b. a Žilinský kraj, kde príslušný pokles predstavoval 1,4 p. b. 
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Obrázok č. 49 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore ťažba a úprava 
surovín, geológia v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 
12. 2020 

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 2,4 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast dosiahnutý 

v Prešovskom kraji, a to 8,9 p. b. Pomerne vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (nárast o 3,9 p. b.). Najlepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Nitrianskom kraji s poklesom 

o 3,0 p. b. a muži v Košickom kraji, kde pokles predstavoval 1,0 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa najvýraznejšie prejavila 

v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ pomocná pracovníčka v ťažobnom priemysle, 

▪ pomocná pracovníčka pri úprave nerastných surovín, 

▪ pomocná pracovníčka na povrchu banských prevádzok. 
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U mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

zamestnania: 

▪ pomocný pracovník v ťažobnom priemysle, 

▪ baník, 

▪ strojník. 

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením mužov, 

prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet sektorovo špecifických mužov UoZ nad počtom žien UoZ, avšak 

miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období vyššie hodnoty u žien. 

Dôvodom bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už 

aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ až 

14,1 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel podstatne nižší, a to približne 10,3 %. Ťažba 

a úprava surovín, geológia teda poskytovala rozsiahlejšie možnosti aj stabilnejšie pracovné uplatnenie 

mužom než ženám, pričom pandémia COVID-19 tento rozdiel mierne zredukovala, keďže medzi 31. 12. 

2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej nezamestnanosti u mužov 

ako u žien. 

Z regionálneho hľadiska nastalo v sektore ťažba a úprava surovín, geológia zvýšenie miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov najmä v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, u žien to bol hlavne Nitriansky, 

Košický a Prešovský kraj. V sektore sa prejavili viaceré regionálne špecifiká, a to najmä zníženie miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov v Nitrianskom a Košickom kraji, resp. žien v regiónoch stredného 

Slovenska, Bratislavskom a Trnavskom kraji. U mužov aj u žien sa zvýšenie miery špecifickej 

nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach s nízkou úrovňou požadovaných zručností, ktoré sú 

klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, pričom u mužov 

k nim pribudli aj banské zamestnania z hlavnej triedy 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení. 

 Sektor potravinárstvo 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor potravinárstvo nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba potravín,  

▪ Výroba nápojov,  

▪ Výroba tabakových výrobkov. 
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Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,4 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa potravinárstvo radí medzi menšie sektory. 

Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

39,0 % mužov a 61,0 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 1,8 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v ďalšom texte. 

Graf č. 7 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
potravinárstvo od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor potravinárstvo od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu pandémie COVID-19, 

vzrástol približne o 31,5 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa vyznačovalo poklesom 

UoZ, pričom ich počet sa znížil o 7,0 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia prišlo k nárastu počtu 

UoZ o 22,3 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ. Podiel žien UoZ sa pohyboval od 57,9 % 

v máji 2020 do 62,6 % v júni 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas sledovaného obdobia znížil 

približne o 2,5 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 1 670 osôb) bol v júli 2020 a ich 
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najnižší počet (1 250) bol v novembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo v decembri 2020, a to 1 170, 

a najmenej (760) ich bolo v októbri 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil o 17,2 %. Pokles pred 

pandémiou COVID-19 predstavoval 8,7 % a od marca 2020 do konca sledovaného obdobia prišlo 

k nárastu o 28,4 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas sledovaného obdobia vo výške 30,2 %. 

Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich poklesom o 4,3 %. Po vypuknutí pandémie 

COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 36,1 %. 

Graf č. 8 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore potravinárstvo 
v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,5 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

nastala podstatná zmena, nakoľko miera špecifickej nezamestnanosti mužov prevýšila mieru 

špecifickej nezamestnanosti žien, a to so vzájomným rozdielom 0,9 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov vyššia o 2,4 p. b. a dosiahla 6,2 %. V roku 2020 bol tento 

rozdiel oproti SR už 3,7 p. b., pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 9,6 %. 

Miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 bola 6,7 % a v roku 2020 to bolo 8,7 %. Miera 

špecifickej nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 2,3 p. b., resp. o 2,7 p. b. 



   
 
 

268 
 
 

vyššia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien v potravinárstve vzrástla 

približne o 2,0 p. b. a u mužov nastalo jej zvýšenie o 3,4 p. b. 

Obrázok č. 50 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore potravinárstvo v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola k 31. 12. 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore 

potravinárstvo bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 14,1 %. Pomerne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Košickom kraji, a to 13,4 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 1,9 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (3,1 %) bola v tomto období aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 51 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore potravinárstvo v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien k 31. 12. 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 18,7 %. V tomto roku bol celoštátny priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Košickom kraji, kde 

dosiahol 15,2 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji, a to 2,5 %. Aj v Nitrianskom kraji bola zaznamenaná nízka miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti žien, a to 5,3 %. 
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Obrázok č. 52 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore potravinárstvo v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna miera špecifickej nezamestnanosti mužov v piatich krajoch vyššia, 

ako priemerná hodnota sektora. Podpriemerné hodnoty miery špecifickej nezamestnanosti boli na 

juhozápade SR, kde sú koncentrovanejšie lokalizované potravinárske ekonomické činnosti. V tomto 

sektore bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti mužov v Banskobystrickom kraji, kde 

dosiahla 12,4 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Košickom kraji, a to 11,8 %. V opačnom spektre sa 

nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, 

a to 1,0 %. Okrem toho bola nízka miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 

2,0 %. 
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Obrázok č. 53 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore potravinárstvo v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Banskobystrickom kraji, kde to bolo 18,7 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 17,4 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 3,0 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 3,3 %, bola v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 54 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore potravinárstvo 
v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore nárast o 2,0 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol 

dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 4,6 p. b. Na sektorové pomery značné zvýšenie miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji, a to 3,0 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Bratislavský kraj, kde 

medziročný nárast predstavoval iba 0,6 p. b. a Nitriansky kraj, kde bol zaznamenaný príslušný nárast 

o 1,2 p. b. 
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Obrázok č. 55 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore potravinárstvo 
v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 3,4 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast dosiahnutý 

v Banskobystrickom kraji, a to 6,3 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov počas 

pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Košickom kraji (o 5,6 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska zmeny 

miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Nitrianskom kraji s nárastom o 1,3 p. b. a muži 

v Trenčianskom kraji, kde zvýšenie predstavovalo 1,9 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore potravinárstvo sa najvýraznejšie prejavila v počte žien, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ pomocná pracovníčka v potravinárskej výrobe, 

▪ pekárka, 

▪ cukrárka. 

Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 
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▪ pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, 

▪ pekár, 

▪ mäsiar, údenár. 

V sektore potravinárstvo, ktorý je dlhodobo charakteristický prevažným zastúpením zamestnaných 

žien, prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. Miera špecifickej 

nezamestnanosti bola v roku 2019 nižšia u mužov, pretože z celkového počtu mužov, ktorí vykonávali 

sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2019 alebo bezprostredne pred zaradením 

do evidencie UoZ, tvorili muži UoZ približne 6,2 %. V prípade ženského pohlavia bol príslušný podiel 

o niečo vyšší, a to 6,7 %. V roku 2020 sa však situácia zmenila a miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov prevýšila mieru špecifickej nezamestnanosti žien o 0,9 p. b. Z regionálneho hľadiska boli 

u oboch pohlaví nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Banskobystrický kraj a Košický kraj. Tak 

u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach s nízkou úrovňou 

požadovaných odborných zručností, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, ku ktorým pribudli aj typicky potravinárske zamestnania z hlavnej triedy 

7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože nasledovné 

divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba textilu,  

▪ Výroba odevov,  

▪ Výroba kože a kožených výrobkov.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,4 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 20,5 % mužov 

a 79,5 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 2,3 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 
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regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 9 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 19,6 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 7,0 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 

prišlo k nárastu počtu UoZ o 11,2 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ. Podiel žien UoZ sa 

pohyboval od 88,6 % v júni 2020 do 91,7 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 0,3 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 3 470 osôb) 

bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (2 690) bol v novembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo v júli 2020, 

a to približne 440, a najmenej, s počtom 260, ich bolo v auguste 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil 

o 10,8 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 6,8 % a od marca 2020 do konca sledovaného 

obdobia prišlo k zvýšeniu o 18,9 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas sledovaného obdobia 

vo výške 14,3 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich poklesom o 9,1 %. Po 

vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 25,7 %. 
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Graf č. 10 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 6,8 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 8,3 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov nižšia o 0,3 p. b. a dosiahla 3,5 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 1,0 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 4,9 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola 10,3 % a v roku 2020 to bolo 13,2 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto 

bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 6,0 p. b., resp. o 7,2 p. b. vyššia v roku 2020. Medziročne miera 

špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 2,9 p. b. a u mužov o 1,4 p. b.  
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Obrázok č. 56 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Košickom kraji, avšak z dôvodu nízkej početnosti žien v sektore a regióne sú konkrétne číselné 

informácie predmetom ochrany dôverných údajov. Vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien 

z regionálneho hľadiska bola tiež v Banskobystrickom kraji, a to 21,2 %. Naopak, najnižšia miera 

špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Trnavskom kraji, a to 4,1 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (5,0 %) bola v tomto roku aj v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 57 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien 

v sektore bola v Košickom kraji, avšak z dôvodu nízkej početnosti žien v sektore a regióne sú konkrétne 

číselné informácie predmetom ochrany dôverných údajov. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska 

miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol 

22,8 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Trnavskom kraji, 

a to 7,0 %. Aj v Nitrianskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 

približne 7,7 %. 
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Obrázok č. 58 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, resp. rovnaká, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť mužov v 

sektore bola v Košickom kraji, avšak z dôvodu nízkej početnosti mužov v sektore a regióne sú konkrétne 

číselné informácie predmetom ochrany dôverných údajov. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, a to 15,0 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trnavský kraj, 

kde bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 0,9 %. Okrem toho bola 

nízka miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Žilinskom kraji, a to 0,9 %. 
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Obrázok č. 59 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v dvoch krajoch (Košickom a Banskobystrickom). V Bratislavskom kraji bola hodnota tesne pod 

celoštátnym priemerom. Najvyššia špecifická nezamestnanosť mužov v sektore bola v Košickom kraji, 

avšak z dôvodu nízkej početnosti mužov v sektore a daných regiónoch sú konkrétne číselné informácie 

predmetom ochrany dôverných údajov. Za týmto krajom s výrazným odstupom nasledoval 

Banskobystrický kraj, kde výška miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 16,7 %. 

Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou špecifickej nezamestnanosti bol Trnavský kraj, v ktorom 

táto miera dosiahla iba 0,9 %. Druhá najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 2,4 %, 

bola v Žilinskom kraji. 
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Obrázok č. 60 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 
12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 2,9 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji (presný údaj má dôverný charakter z dôvodu nízkej 

početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnaných žien), v rámci sektora vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Žilinskom kraji, a to 4,8 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore nachádzal Nitriansky kraj, 

kde medziročný nárast predstavoval 1,6 p. b. a Banskobystrický kraj, kde nárast predstavoval 1,6 p. b. 
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Obrázok č. 61 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore textil, odevy, 
obuv a spracovanie kože v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 1,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji 

(údaj má dôverný charakter z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnaných 

mužov), vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov počas pandémie COVID-19 bol 

zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (nárast o 1,7 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska zmeny miery 

špecifickej nezamestnanosti boli muži v Bratislavskom kraji s poklesom približne o 0,5 p. b. a muži 

v Trenčianskom kraji, kde pokles predstavoval 0,2 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa najvýraznejšie prejavila 

v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ šička odevnej a technickej konfekcie, 

▪ krajčírka (okrem umeleckej), 

▪ pomocná pracovníčka v textilnej a odevnej výrobe. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe, 

▪ iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny, 

▪ pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe. 

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením 

zamestnaných žien, výrazne prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet žien UoZ  nad počtom mužov UoZ 

a taktiež miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období podstatne 

vyššie hodnoty u žien. Aj z aspektu medziročnej dynamiky medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR 

k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej nezamestnanosti u žien. Z regionálneho hľadiska boli 

u obidvoch pohlaví sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Košický 

a Banskobystrický kraj. Zvýšenie nezamestnanosti mužov sa prejavilo najmä v zamestnaniach s nízkou 

úrovňou požadovaných zručností, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci. U žien išlo viac o šičky a krajčírky z hlavnej triedy 7 - Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci. 

 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Lesníctvo a ťažba dreva,  

▪ Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva okrem nábytku,  

▪ Výroba nábytku. 

Sektor taktiež zabezpečuje zveľaďovanie poľovných revírov, starostlivosť o zdravie a regulovanie počtu 

lesnej zveri, ako aj udržiavanie jej prirodzeného prostredia. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,3 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 85,6 % mužov 

a 14,4 % žien. 
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Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 2,9 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 11 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, 

z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 25,0 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 

2020 sa vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 11,3 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k nárastu počtu UoZ o 10,9 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel 

žien UoZ sa pohyboval od 28,1 % v júli 2020 po 35,9 % v decembri 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ 

počas sledovaného obdobia znížil o 5,9 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 1 500 

osôb) bol v januári 2019 a ich najnižší počet (1 030) bol v septembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo 

evidovaných v júli 2020, a to 3 280, najmenej, s počtom 2 100, ich bolo v októbri 2019. Celkovo sa počet 

žien UoZ znížil o 7,5 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 15,7 % a od marca 2020 do 

konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 9,6 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 
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sledovaného obdobia vo výške 21,1 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 8,8 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa však počet mužov UoZ zvýšil až o 32,8 %. 

Graf č. 12 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 13,6 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 14,9 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

u mužov vyššia o 5,4 p. b. a dosiahla 9,2 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 5,5 p. b., pričom 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 11,4 %. Miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v roku 2019 bola 22,8 % a v roku 2020 to bolo 26,3 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

preto bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 18,4 p. b., resp. o 20,4 p. b. vyššia v roku 2020. Medziročne 

miera špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 3,5 p. b. a u mužov vzrástla o 2,2 p. b. 
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Obrázok č. 62 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v obidvoch krajoch východného Slovenska vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora. Najvyššia 

špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola v Prešovskom kraji a pomerne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Košickom kraji, avšak z dôvodu nízkej početnosti žien v sektore a daných 

regiónoch sú konkrétne číselné informácie predmetom ochrany dôverných údajov. Naopak, najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 2,1 %. Nízka 

miera špecifickej nezamestnanosti žien (5,4 %) bola v tomto roku aj v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 63 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v dvoch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien 

v sektore bola v Prešovskom kraji, signifikantne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj 

v Košickom kraji, pričom presné údaje za tieto dva kraje sú z dôvodu nízkej početnosti UoZ 

a zamestnaných osôb v rámci krajov a sektora predmetom ochrany dôverných údajov. Najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 6,5 %. Podobne 

aj v Nitrianskom kraji bola, vzhľadom na situáciu v celej SR, nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 9,1 %. 
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Obrázok č. 64 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v dvoch krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V tomto 

sektore bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti mužov v Košickom kraji, kde dosiahla 20,1 %. 

Jej druhá najvyššia hodnota bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, a to 19,1 %. V opačnom spektre sa 

nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, 

a to 2,3 %. Okrem toho bola nízka miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 

približne 2,4 %. 
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Obrázok č. 65 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch, a to najmä na východe SR. U mužov bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti v tomto sektore v Košickom kraji, kde to bolo 17,8 %. Za týmto krajom nasledoval 

Prešovský kraj, kde výška miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 16,2 %. Najúspešnejším 

krajom s najnižšou mierou špecifickej nezamestnanosti bol Trenčiansky kraj, v ktorom sledovaný 

ukazovateľ dosiahol hodnotu 5,1 %. Druhá najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 

5,1 %, bola v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 66 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore nárast o 3,5 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol 

dosiahnutý v Trenčianskom kraji, a to 7,3 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti žien 

bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji, a to 6,9 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery 

špecifickej nezamestnanosti žien nachádzali Košický a Prešovský kraj, pričom konkrétne regionálne 

hodnoty sú predmetom ochrany dôverných údajov z dôvodu nízkej početnosti žien UoZ, resp. 

zamestnaných  v danom sektore a kraji. 
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Obrázok č. 67 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) za celú SR dosiahla v tomto sektore zmena miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov nárast o 2,2 p. b., pričom regióny s najvyššími mierami špecifickej 

nezamestnanosti zaznamenali najpriaznivejšie medziročné zmeny. Na základe porovnania krajov bol 

najvyšší nárast dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to 4,8 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji 

(nárast o 4,6 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska medziročnej zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli 

muži v Prešovskom kraji s poklesom o 2,9 p. b. a muži v Košickom kraji, kde pokles predstavoval 

približne 2,3 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa najvýraznejšie 

prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ pomocná pracovníčka v lesníctve, 

▪ pomocná pracovníčka v drevospracujúcej výrobe, 

▪ pracovníčka pre pestovanie a ochranu lesa. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ pomocný pracovník v lesníctve, 

▪ pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

▪ stolár, výrobca nábytku. 

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, ktorý je charakteristický prevažným 

zastúpením zamestnaných mužov, prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ  nad počtom 

žien UoZ. Miera špecifickej nezamestnanosti v sektore však dosahovala v sledovanom období vyššie 

hodnoty u žien. Dôvodom bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické 

zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, 

tvorili ženy UoZ až 26,3 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel podstatne menší, a to 

približne 11,4 %. Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel teda poskytovali rozsiahlejšie 

možnosti aj stabilnejšie pracovné uplatnenie mužom než ženám, pričom pandémia COVID-19 tento 

rozdiel ešte viac zvýraznila. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu 

miery špecifickej nezamestnanosti u žien ako u mužov. Z regionálneho hľadiska boli u oboch pohlaví 

nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Prešovský a Košický kraj, pričom však práve tieto regióny 

s najvyššími mierami špecifickej nezamestnanosti zaznamenali najpriaznivejšie medziročné zmeny. Tak 

u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach s nízkou úrovňou 

požadovaných zručností, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci. 

 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba papiera a papierových výrobkov,  

▪ Tlač a reprodukcia záznamových médií. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 0,6 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 
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zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 72,1 % mužov 

a 27,9 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 0,3 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v ďalšom texte. 

Graf č. 13 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, 

z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 39,2 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 

2020 sa vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 1,6 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o 37,0 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel 

žien UoZ sa pohyboval od 41,5 % v septembri 2020 do 53,2 % v apríli 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ 

počas sledovaného obdobia znížil o 2,7 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 

240 osôb) bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (140) bol v decembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo 

v júli 2020, a to 310, a najmenej, s počtom 130, ich bolo v apríli 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil 
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o 29,0 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 bol minimálny a od marca 2020 do konca sledovaného 

obdobia prišlo k nárastu o vyššie uvedených 29,0 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 43,7 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

miernym poklesom o 2,9 %, po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet sektorovo špecifických mužov 

UoZ zvýšil o 47,9 %. 

Graf č. 14 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 1,4 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 2,6 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

u mužov nižšia o 1,1 p. b. a dosiahla 2,7 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 2,8 p. b., pričom 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 3,1 %. Miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v roku 2019 bola 4,1 % a v roku 2020 to bolo 5,6 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto 

bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 0,3 p. b., resp. o 0,3 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera 

špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 1,5 p. b. a u mužov vzrástla o 0,3 p. b. 

  



   
 
 

295 
 
 

Obrázok č. 68 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v štyroch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore 

bola v Košickom kraji, kde dosiahla 10,4 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien 

bola aj v Žilinskom kraji, a to 5,5 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 

2019 bola v Trenčianskom kraji, a to 1,5 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (2,7 %) bola 

v tomto roku aj v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 69 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v piatich krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 11,6 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Nitrianskom kraji, 

kde dosiahol 10,4 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v 

Trnavskom kraji, a to 1,7 %. Aj v Bratislavskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 2,5 %. 
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Obrázok č. 70 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v dvoch krajoch 

vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 5,1 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Košickom kraji, a to 4,3 %. V opačnom spektre sa nachádza Žilinský kraj, kde bola v tomto roku 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 1,9 %. Okrem toho bola nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 1,9 %. 
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Obrázok č. 71 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v piatich krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Nitrianskom kraji, kde to bolo 7,3 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 6,6 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Banskobystrický kraj, v ktorom táto miera dosiahla 1,4 %. Druhá 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,9 %, bola v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 72 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 
31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore nárast o 1,5 p. b. Najvyšší medziročný 

nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 5,1 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji, a to 4,9 p. b. Na druhej strane spektra 

sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Trnavský kraj, kde medziročný 

pokles predstavoval 1,9 p. b. a Bratislavský kraj, kde pokles predstavoval 0,2 p. b. 
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Obrázok č. 73 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 
31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 0,3 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast dosiahnutý 

v Nitrianskom kraji, a to 5,0 p. b. V rámci sektora a pohlavia bol pomerne výrazný nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov počas pandémie COVID-19 zaznamenaný aj v Trnavskom kraji 

a v Bratislavskom kraji (zvýšenie o 1,6 p. b., resp. 1,5 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska zmeny miery 

špecifickej nezamestnanosti boli muži v Banskobystrickom kraji s poklesom o 1,1 p. b. a muži 

v Košickom kraji, kde pokles predstavoval 0,6 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa najvýraznejšie 

prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ tlačiarka, operátorka tlače, 

▪ technička dokončovacieho spracovania (knihárka), 

▪ grafička prípravy tlače. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ tlačiar, operátor tlače, 

▪ grafik prípravy tlače, 

▪ pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe. 

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, ktorý je z rodového hľadiska charakteristický 

prevažným zastúpením zamestnaných mužov, bol v rokoch 2019 a 2020 počet sektorovo špecifických 

UoZ u oboch pohlaví približne vyrovnaný, s miernou prevahou mužov. Miera špecifickej 

nezamestnanosti v sektore však dosahovala v sledovanom období vyššie hodnoty u žien. Dôvodom 

bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne 

k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ približne 5,6 %. 

V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel menší, a to 3,1 %. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej nezamestnanosti u žien ako u mužov, pričom na 

konci roku 2020 boli z regionálneho hľadiska u oboch pohlaví nezamestnanosťou najviac zasiahnuté 

Prešovský, Košický a Nitriansky kraj. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo 

najmä v zamestnaniach, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 7 - Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci, u mužov aj v hlavnej triede 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. V sumári možno 

skonštatovať, že celulózo-papierenský a polygrafický priemysel poskytoval rozsiahlejšie možnosti 

aj stabilnejšie pracovné uplatnenie mužom než ženám. 

 Sektor chémia a farmácia 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor chémia a farmácia nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov,  

▪ Výroba chemikálií a chemických produktov,  

▪ Výroba základných farmaceutických výrobkov, prípravkov,  

▪ Výroba výrobkov z gumy a plastu. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 2,2 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa už sektor chémia a farmácia radí medzi stredne 
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veľké sektory. Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania 

bolo približne vyrovnané. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 0,9 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 15 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
chémia a farmácia od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor chémia a farmácia od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu pandémie COVID-

19, vzrástol približne o 27,7 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa vyznačovalo len 

minimálnym nárastom UoZ, keďže ich počet sa zvýšil iba o 0,5 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o 28,3 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet sektorovo 

špecifických žien UoZ. Podiel žien UoZ sa pohyboval od 57,4 % v júli 2020 do 62,6 % vo februári 2020. 

Celkovo sa podiel žien UoZ počas sledovaného obdobia znížil o 0,7 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto 

sektore (približne 900 osôb) bol v júli 2020 a ich najnižší počet (630) bol v novembri 2019. Najviac 
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mužov UoZ bolo v júli 2020 (670) a najmenej, s počtom približne 400 osôb, ich bolo v novembri 2019. 

Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil o 26,9 %. Nárast pred pandémiou COVID-19 predstavoval 4,4 % a od 

marca 2020 do konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 21,5 %. Celkové zvýšenie počtu mužov 

UoZ bolo počas sledovaného obdobia o 30,3 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 5,3 % a po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 37,6 %. Relatívne 

prírastky sektorovo špecifických UoZ (mužov UoZ aj žien UoZ osobitne) v % boli síce vysoké, ich 

absolútne prírastky v osobách však boli nízke. Vzhľadom k počtu zamestnaných osôb v sektore chémia 

a farmácia boli pred pandémiou nízke počty UoZ, preto ani ich vysoké relatívne prírastky nemali silný 

vplyv na mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore. Vývoj miery špecifickej nezamestnanosti 

v chémii a farmácii u oboch pohlaví je charakterizovaný v nasledujúcom grafe a texte. 

Graf č. 16 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore chémia a farmácia 
v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 1,0 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 0,7 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

u mužov nižšia o 2,1 p. b. a dosiahla 1,7 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 3,2 p. b., pričom 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 2,6 %. Miera špecifickej nezamestnanosti 
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žien v roku 2019 bola 2,7 % a v roku 2020 to bolo 3,3 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto 

bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 1,7 p. b., resp. o 2,7 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera 

špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 0,6 p. b. a u mužov vzrástla o 0,9 p. b. 

Obrázok č. 74 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore chémia a farmácia v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 6,8 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien tiež 

bola v Košickom kraji, a to 4,0 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 

bola v Bratislavskom kraji, a to 0,6 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (1,4 %) bola v tomto 

roku aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 75 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore chémia a farmácia v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 9,0 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska 

miery špecifickej nezamestnanosti žien výraznejšie prekročený aj v Košickom kraji, kde dosiahol 4,8 %. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 

0,6 %. Taktiež v Žilinskom kraji bola v chémii a farmácii nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to na úrovni 1,7 %. 
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Obrázok č. 76 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore chémia a farmácia 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v štyroch 

krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Košickom kraji, kde dosiahla 4,8 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Prešovskom kraji, a to 4,4 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto 

roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 0,5 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 0,6 %. 
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Obrázok č. 77 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore chémia a farmácia 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Banskobystrickom kraji, kde to bolo 7,6 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška 

miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 6,8 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 0,2 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,8 %, bola v Nitrianskom kraji.  
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Obrázok č. 78 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore chémia a farmácia 
v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) predstavovala v tomto sektore nárast o 0,6 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to približne 2,3 p. b. Vzhľadom na situáciu 

v sektore bol relatívne vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti žien zaznamenaný aj 

v Trenčianskom kraji, a to 1,5 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej 

nezamestnanosti žien s jej stabilnou hodnotou nachádzal Bratislavský kraj a veľmi nízky medziročný 

nárast zaznamenal aj Nitriansky kraj, konkrétne iba 0,2 p. b. 
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Obrázok č. 79 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore chémia 
a farmácia v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 0,9 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast dosiahnutý 

v Banskobystrickom kraji, a to 5,0 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov počas 

pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji (nárast o 2,5 p. b.). Lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Bratislavskom kraji s poklesom 

o 0,2 p. b. a muži v Trenčianskom kraji, kde nárast predstavoval 0,6 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore chémia a farmácia sa najvýraznejšie prejavila v počte žien, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ operátorka stroja na výrobu výrobkov z plastov, 

▪ montážna pracovníčka v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe, 

▪ operátorka stroja na výrobu výrobkov z gumy. 

Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 
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▪ operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, 

▪ montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe, 

▪ operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy. 

V sektore chémia a farmácia bol v rokoch 2019 a 2020 vyšší počet sektorovo špecifických UoZ ženského 

pohlavia než mužov UoZ. Taktiež miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala 

v sledovanom období mierne vyššie hodnoty u žien. Z celkového počtu žien, ktoré vykonávali 

sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením 

do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ približne 3,3 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel 

iba o niečo menší, a to 2,6 %. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k  zvýšeniu miery špecifickej 

nezamestnanosti u žien aj u mužov o menej ako 1,0 p. b., pričom na konci roku 2020 boli 

z regionálneho hľadiska u mužov nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Banskobystrický, Prešovský 

a Košický kraj, u žien najmä Prešovský, Košický a Trenčiansky kraj. Tak u mužov, ako aj u žien sa 

zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede 

zamestnaní 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení. 

 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo práve jednu divíziu 

SK NACE Rev. 2, a to:  

▪ Výroba a spracovanie kovov. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 0,8 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 84,4 % mužov 

a 15,6 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 0,5 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 
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Graf č. 17 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 41,7 %. Už obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo miernym nárastom UoZ, pričom ich počet sa zvýšil o 22,7 %. Celkovo tak počas 

sledovaného obdobia prišlo k nárastu počtu sektorovo špecifických UoZ o 73,8 %. Z hľadiska pohlavia 

prevažoval počet mužov UoZ. Podiel žien UoZ sa pohyboval od 15,6 % v októbri 2020 do 23,9 % v 

januári 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas sledovaného obdobia znížil o 7,9 p. b. Najvyšší počet 

žien UoZ v tomto sektore (približne 150 osôb) bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (100) bol v máji 

2019. Najviac mužov UoZ bolo v auguste 2020, a to približne 800, a najmenej, s počtom 370, ich bolo 

v júli 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil o 16,2 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 

0,9 % a od marca 2020 do konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 17,2 %. Celkový nárast počtu 

mužov UoZ bol počas sledovaného obdobia vo výške 91,9 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa 

vyznačovalo ich nárastom o 30,1 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil 

o 47,5 %. 
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Graf č. 18 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,6 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

rozdiel medzi pohlaviami predstavoval 0,2 p. b., avšak nižšia miera bola u žien. Oproti SR bola v roku 

2019 miera špecifickej nezamestnanosti u mužov nižšia o 1,2 p. b. a dosiahla 2,6 %. V roku 2020 bol 

tento rozdiel oproti SR 1,5 p. b., pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 

4,4 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 bola 3,2 % a v roku 2020 to bolo 4,2 %. 

Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 1,2 p. b., resp. 

o 1,8 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo vzrástla o 1,0 p. b. a u mužov o 1,8 p. b. 
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Obrázok č. 80 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v štyroch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore 

bola v Nitrianskom kraji, kde dosiahla 10,6 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien 

bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 5,8 %. Naopak, minimálna miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji a veľmi nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (0,6 %) bola 

v tomto roku aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 81 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v štyroch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola opäť v Nitrianskom kraji, kde dosiahla 10,1 %. V tomto roku bol 

priemer sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj 

v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol 6,6 %. Minimálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

žien v roku 2020 bola znova v Bratislavskom kraji. Aj v Trnavskom kraji bola nízka miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti žien, a to iba 0,6 %. 
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Obrázok č. 82 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v štyroch 

krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 6,6 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v Žilinskom kraji, a to približne 5,2 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, 

kde bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to len 0,2 %. Okrem toho 

bola nízka miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 0,5 %. 

  



   
 
 

316 
 
 

Obrázok č. 83 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 12,6 %. Za týmto krajom nasledoval Trenčiansky kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 12,0 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 0,9 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,6 %, bola v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 84 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore nárast o 1,0 p. b. Najvyšší medziročný 

nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 2,2 p. b. Na pomery v sektore vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Žilinskom kraji, a to 1,7 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Nitriansky kraj, kde 

medziročný pokles predstavoval 0,5 p. b. a Bratislavský kraj, kde miera špecifickej nezamestnanosti 

zostala bezo zmeny. 
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Obrázok č. 85 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 1,8 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast dosiahnutý 

v Trenčianskom kraji, a to 7,6 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov počas 

pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji (nárast o 6,0 p. b.). Podstatne lepšie na 

tom z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Bratislavskom kraji s nárastom 

o 0,7 p. b. a muži v Trnavskom kraji, kde nárast predstavoval 1,0 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa najvýraznejšie prejavila 

v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ zlievačka a jadrárka, 

▪ pomocná pracovníčka v hutníckej a zlievarenskej výrobe, 

▪ zlievačka, formovačka. 
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U mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

zamestnania: 

▪ pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe, 

▪ operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle, 

▪ zlievač, formovač. 

V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením 

zamestnaných mužov, jednoznačne prevyšoval počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ v rokoch 2019 

aj 2020, avšak miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosiahla v roku 2019 vyššiu hodnotu u žien. 

V roku 2020 už bola miera špecifickej nezamestnanosti o niečo vyššia u mužov. Dôvodom bolo, že 

z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 

2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ 4,2 %. V prípade 

mužského pohlavia bol príslušný podiel o trochu vyšší, a to približne 4,4 %. Medzi sledovanými 

dátumami 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej 

nezamestnanosti u mužov ako u žien. Z regionálneho hľadiska bola u žien najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, medziročné zvýšenie malo najvýraznejšiu 

dynamiku v Prešovskom kraji. Prešovský kraj mal najvyššiu nezamestnanosť u mužov, pričom 

medziročne sa miera špecifickej nezamestnanosti mužov zvýšila najmä v Trenčianskom kraji. Zvýšenie 

nezamestnanosti v období rokov 2019 až 2020 sa v sektore prejavilo najmä v zamestnaniach, ktoré sú 

klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 - Operátori 

a montéri strojov a zariadení, 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

nasledovnú divíziu SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 0,3 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 75,6 % mužov 

a 24,4 % žien. 
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Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 0,4 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 19 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore sklo, 
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály od januára 2019 do decembra 
2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály od marca 2020 do konca sledovaného 

obdobia, z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 29,4 %. Predošlé obdobie od januára 2019 

do marca 2020 sa vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 9,6 %. Celkovo tak počas 

sledovaného obdobia prišlo k nárastu počtu UoZ o 17,0 %. Z hľadiska pohlavia výrazne prevažoval 

počet mužov UoZ. Podiel žien UoZ sa pohyboval od 25,2 % v decembri 2020 do 34,6 % v máji 2019. 

Celkovo sa podiel žien UoZ počas sledovaného obdobia znížil o 6,6 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto 

sektore (približne 230 osôb) bol v júli 2020 a ich najnižší počet (150) bol v januári 2020. Najviac mužov 

UoZ bolo v júli 2020, a to 540, a najmenej, s počtom 330, ich bolo v júli 2019. Celkovo sa počet žien 

UoZ znížil o 7,3 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 18,1 % a od marca 2020 do konca 
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sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 13,3 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 28,3 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 5,6 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 35,9 %. 

Graf č. 20 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 2,0 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 0,6 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

u mužov vyššia o 3,7 p. b. a dosiahla 7,5 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 5,8 p. b., pričom 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 11,7 %. Miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v roku 2019 bola 9,5 % a v roku 2020 to bolo 12,3 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto 

bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 5,1 p. b., resp. o 6,3 p. b. vyššia v roku 2020. Medziročne miera 

špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 2,8 p. b. a u mužov vzrástla o 4,2 p. b. 
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Obrázok č. 86 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v štyroch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore 

bola v Košickom kraji, signifikantne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj v Prešovskom 

kraji, pričom presné údaje za tieto dva kraje sú z dôvodu nízkej početnosti UoZ a zamestnaných osôb 

v rámci krajov a sektora predmetom ochrany dôverných údajov. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Trenčianskom kraji, a to 2,6 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (3,1 %) bola v tomto roku aj v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 87 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v piatich krajoch prevýšila priemer sektora (v Bratislavskom kraji len tesne). Najvyššia 

špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola v Košickom kraji a signifikantne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Prešovskom kraji, pričom presné údaje za tieto dva kraje sú z dôvodu 

nízkej početnosti UoZ a zamestnaných osôb v rámci krajov a sektora predmetom ochrany dôverných 

údajov. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Trnavskom kraji, 

a to 3,7 %. Aj v Trenčianskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 

5,7 %. 
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Obrázok č. 88 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť mužov v sektore bola 

v Prešovskom kraji, avšak z dôvodu nižšej početnosti ekonomicky aktívnych mužov v sektore a regióne 

sú konkrétne číselné informácie predmetom ochrany dôverných údajov. Jej druhá najvyššia hodnota 

bola v Košickom kraji, a to 21,7 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto 

roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 1,8 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 2,5 %. 
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Obrázok č. 89 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. Najvyššia špecifická nezamestnanosť mužov v sektore bola v Prešovskom 

kraji, avšak z dôvodu nízkej početnosti ekonomicky aktívnych mužov v sektore a regióne sú konkrétne 

číselné informácie predmetom ochrany dôverných údajov. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, 

kde výška miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 31,2 %. Najúspešnejším krajom 

s najnižšou mierou špecifickej nezamestnanosti bol Trenčiansky kraj, v ktorom táto miera dosiahla iba 

3,4 %. Druhá najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 4,2 %, bola v Bratislavskom 

kraji. 
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Obrázok č. 90 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore sklo, keramika, 
minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie o 2,8 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Bratislavskom kraji, a to 9,2 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji, a to 6,5 p. b. Na druhej strane spektra 

sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Košický kraj (presný údaj má 

dôverný charakter z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnaných žien) 

a Trnavský kraj, kde pokles predstavoval 2,3 p. b. 
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Obrázok č. 91 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore sklo, keramika, 
minerálne výrobky, nekovové materiály v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov nárast o 4,2 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast dosiahnutý 

v Košickom kraji, a to 9,5 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov počas pandémie 

COVID-19 bol zaznamenaný aj v Žilinskom kraji (nárast o 8,6 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska zmeny 

miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Trenčianskom kraji s nárastom o 0,4 p. b. a muži 

v Trnavskom kraji, kde zvýšenie predstavovalo 2,1 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa 

najvýraznejšie prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

niektoré zo zamestnaní: 

▪ pomocná pracovníčka v sklárskej výrobe, 

▪ sklárka, 

▪ brusička skla. 

U mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

zamestnania: 
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▪ pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov, 

▪ palič na pecných agregátoch, 

▪ strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov. 

V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, ktorý je charakteristický prevažným 

zastúpením zamestnaných mužov, prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ  nad počtom 

žien UoZ, avšak miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období mierne 

vyššie hodnoty u žien. Dôvodom bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické 

zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, 

tvorili ženy UoZ 12,3 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel o niečo menší, a to približne 

11,7 %. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej 

nezamestnanosti u mužov ako u žien, pričom z regionálneho hľadiska boli na konci sledovaného 

obdobia u oboch pohlaví najviac zasiahnuté Prešovský a Košický kraj. Zvýšenie nezamestnanosti sa 

prejavilo najmä v zamestnaniach, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, 8 - Operátori a montéri strojov 

a zariadení. 

 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor automobilový priemysel a strojárstvo nasledovné 

divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ 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. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 10,7 %-ný podiel 

na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi veľké sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 79,9 % mužov 

a 20,1 % žien. 
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Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 11,4 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 21 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
automobilový priemysel a strojárstvo od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor automobilový priemysel a strojárstvo od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 42,5 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo rastom UoZ, pričom ich počet sa zvýšil o 11,5 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 

prišlo k nárastu počtu UoZ o 58,9 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel žien UoZ 

sa pohyboval od 29,8 % v októbri 2020 do 34,5 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 3,1 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 6 280 osôb) 

bol v júli 2020 a ich najnižší počet (3 800) bol vo februári 2019. Najviac mužov UoZ bolo v júli 2020, a to 

14 160, a najmenej, s počtom 7 500, ich bolo v marci 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil o 44,1 %. 

Nárast pred pandémiou COVID-19 predstavoval 6,7 % a od marca 2020 do konca sledovaného obdobia 

prišlo k zvýšeniu o 35,0 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas sledovaného obdobia vo výške 
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66,3 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich nárastom o 13,9 %. Po vypuknutí 

pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 46,0 %. 

Relatívne prírastky sektorovo špecifických UoZ (mužov UoZ aj žien UoZ osobitne) v % boli síce vysoké, 

ich absolútne prírastky v osobách však boli vzhľadom k veľkosti sektora nízke. V spojitosti s vysokým 

počtom zamestnaných osôb v sektore automobilový priemysel a strojárstvo boli pred pandémiou nízke 

počty UoZ, preto ani ich vysoké relatívne prírastky nemali silný vplyv na mieru špecifickej 

nezamestnanosti v sektore. Vývoj miery špecifickej nezamestnanosti v automobilovom priemysle 

a strojárstve u oboch pohlaví je charakterizovaný v nasledujúcom grafe a texte. 

Graf č. 22 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020 

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 1,8 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 1,6 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

u mužov nižšia o 1,1 p. b. a dosiahla 2,6 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 1,7 p. b., pričom 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 4,2 %. Miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v roku 2019 bola 4,4 % a v roku 2020 to bolo 5,8 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto 
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bola v roku 2019 na úrovni celej sektorovej štruktúry NSP/SRI, resp. o 0,2 p. b. nižšia v roku 2020. 

Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 1,4 p. b. a u mužov to bolo o 1,5 p. b. 

Obrázok č. 92 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v štyroch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore 

bola v Prešovskom kraji, kde jej miera dosiahla 13,1 %. Pomerne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Košickom kraji, a to približne 5,7 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 2,1 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (2,3 %) bola v tomto roku aj v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 93 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v štyroch krajoch prevýšila celoslovenský priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 13,1 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Košickom kraji, kde 

dosiahol 8,2 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji, a to 2,7 %. Aj v Trenčianskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to približne 4,0 %. 
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Obrázok č. 94 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v štyroch 

krajoch vyššia, resp. rovnaká, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,2 %. Jej druhá najvyššia hodnota 

bola v Košickom kraji, a to 4,2 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, kde bola v tomto 

roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 1,1 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 2.0 %. 

  



   
 
 

334 
 
 

Obrázok č. 95 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Banskobystrickom kraji, kde to bolo 6,8 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška 

miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 6,2 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla iba 1,7 %. Druhá 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 3,6 %, bola v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 96 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore automobilový 
priemysel a strojárstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie o 1,4 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji, a to 2,4 p. b. Na pomery v sektore vysoký nárast 

miery špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji, a to 2,2 p. b. Na druhej 

strane spektra sa z hľadiska dynamiky miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Prešovský kraj 

so stabilnou hodnotou príslušného ukazovateľa a Bratislavský kraj, kde nárast predstavoval 0,6 p. b. 
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Obrázok č. 97 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore automobilový 
priemysel a strojárstvo v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie o 1,5 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 3,2 p. b. Pomerne vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji (o 2 p. b.). 

Lepšie na tom z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Bratislavskom kraji s nárastom 

iba o 0,6 p. b. a muži v Trnavskom kraji, kde nárast predstavoval 1,3 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo sa najvýraznejšie prejavila 

v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ iná montážna pracovníčka, 

▪ montážna pracovníčka (operátorka) v strojárskej výrobe, 

▪ iná operátorka stacionárneho zariadenia a stroja. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ iný montážny pracovník, 

▪ montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, 

▪ iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja. 

V sektore automobilový priemysel a strojárstvo, ktorý je charakteristický prevažným zastúpením 

zamestnaných mužov, v rokoch 2019 aj 2020 výrazne prevyšoval počet mužov UoZ nad počtom žien 

UoZ, avšak miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období vyššie 

hodnoty u žien. Dôvodom bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické 

zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, 

tvorili ženy UoZ 5,8 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel menší, a to približne 4,2 %. 

Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k približne rovnakému zvýšeniu miery špecifickej 

nezamestnanosti u oboch pohlaví. Z regionálneho hľadiska boli u žien ku koncu roka 2020 

nezamestnanosťou zasiahnuté najmä regióny východného Slovenska, u mužov tieto regióny z dôvodu 

výrazného medziročného zvýšenia miery špecifickej nezamestnanosti predstihol Banskobystrický kraj. 

Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach, ktoré sú 

klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení. 

 Sektor elektrotechnika 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor elektrotechnika nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 

▪ Výroba elektrických zariadení. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 3,1 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. 

Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

63,8 % mužov a 36,2 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 2,3 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 
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regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 23 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
elektrotechnika od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor elektrotechnika od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu pandémie COVID-19, 

vzrástol približne o 32,8 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa vyznačovalo nárastom 

UoZ, pričom ich počet sa zvýšil o 2,1 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu počtu 

UoZ o 35,7 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel žien UoZ sa pohyboval od 41,3 % 

v apríli 2020 do 51,2 % v máji 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas sledovaného obdobia znížil 

približne o 5,6 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 1 760 osôb) bol v júli 2020 a ich 

najnižší počet (1 180) bol v novembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo v júli 2020, a to 2 240, a najmenej, 

s počtom 1 250, ich bolo v novembri 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil o 20,1 %. Pokles pred 

pandémiou COVID-19 predstavoval 5,4 % a od marca 2020 do konca sledovaného obdobia prišlo 

k nárastu približne o 26,9 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas sledovaného obdobia vo výške 

50,5 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich nárastom o 9,3 %. Po vypuknutí 

pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 37,8 %. 
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Graf č. 24 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore elektrotechnika 
v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore elektrotechnika s mierou 

špecifickej nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov v tomto sektore bola v roku 2019 o 1,6 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. 

V roku 2020 tento rozdiel predstavoval 1,4 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej 

nezamestnanosti u mužov nižšia o 0,8 p. b. a dosiahla 3,0 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 

1,1 p. b., pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 4,8 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola 4,6 % a v roku 2020 to bolo 6,2 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 0,3 p. b., resp. o 0,2 p. b. vyššia v roku 

2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore vzrástla o 1,6 p. b. a u mužov to 

bolo o 1,8 p. b. 
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Obrázok č. 98 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore elektrotechnika v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Košickom kraji, kde dosiahla 12,4 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj 

v Banskobystrickom kraji, a to 10,1 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 

2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 0,5 %. Značne nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien 

(približne 2,4 %) bola v tomto roku aj v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 99 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore elektrotechnika v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 17,3 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska 

miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol 

13,5 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom 

kraji, a to 1,1 %. Aj v Trnavskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 

približne 2,7 %. 
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Obrázok č. 100 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore elektrotechnika v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 6,8 %. Jej druhá najvyššia hodnota 

bola v Košickom kraji, a to 4,3 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto 

roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to len 1,7 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 1,9 %. 
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Obrázok č. 101 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore elektrotechnika v regionálnom 
členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora elektrotechnika nadpriemernou mierou špecifickej 

nezamestnanosti mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti 

v tomto sektore v Prešovskom kraji, kde to bolo 10,0 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde 

výška miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 7,1 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou 

mierou špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 2,8 %. Druhá 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 3,2 %, bola v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 102 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore elektrotechnika 
v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore nárast o 1,6 p. b. Najvyšší medziročný 

nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji, a to 4,9 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti 

žien bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, a to 3,4 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska 

vývoja miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Trenčiansky kraj, kde medziročný pokles 

predstavoval 0,1 p. b. a Trnavský kraj, kde nárast predstavoval 0,1 p. b. 
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Obrázok č. 103 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore elektrotechnika 
v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie približne o 1,8 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 3,2 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (nárast o 3,0 p. b.). Lepšie na 

tom z hľadiska dynamiky miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Trenčianskom kraji s nárastom 

o 1,1 p. b. a muži v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval iba 1,2 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore elektrotechnika sa najvýraznejšie prejavila v počte žien, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ montážna pracovníčka (operátorka) káblových zväzkov, 

▪ montážna pracovníčka (operátorka) elektronických zariadení, 

▪ montážna pracovníčka (operátorka) elektrických zariadení. 

Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 
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▪ montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, 

▪ stavebný a prevádzkový elektrikár, 

▪ elektromechanik (okrem banského). 

V sektore elektrotechnika v rokoch 2019 aj 2020 prevyšoval počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ, 

avšak miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období vyššie hodnoty 

u žien. Dôvodom bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, 

či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ 

približne 6,2 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel menší, a to približne 4,8 %. V období 

medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k približne rovnakému zvýšeniu miery špecifickej 

nezamestnanosti u oboch pohlaví. Z regionálneho hľadiska boli nezamestnanosťou mužov aj žien 

zasiahnuté najmä Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj, a to absolútnym počtom UoZ aj ich 

medziročným prírastkom. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä 

v zamestnaniach, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 8 - Operátori a montéri strojov 

a zariadení, u mužov taktiež v hlavnej triede 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

 Sektor energetika, plyn a elektrina 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor energetika, plyn a elektrina práve jednu divíziu SK NACE 

Rev. 2, a to:  

▪ Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,4 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 89,9 % mužov 

a 11,1 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 0,6 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 
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Graf č. 25 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
energetika, plyn a elektrina od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor energetika, plyn a elektrina od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu pandémie 

COVID-19, vzrástol približne o 33,4 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa vyznačovalo 

miernym nárastom UoZ, pričom ich počet sa zvýšil o 8,8 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 

prišlo k nárastu počtu UoZ o 45,2 %. Z hľadiska pohlavia výrazne prevažoval počet mužov UoZ. Podiel 

žien UoZ sa pohyboval od 11,7 % v máji 2020 do 18,7 % v apríli 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 2,7 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 140) bol 

v novembri 2020 a ich najnižší počet (100) bol v marci 2020. Najviac mužov UoZ bolo v máji 2020, a to 

930 osôb, a najmenej, s počtom 530, ich bolo v marci 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil o 22,6 %. 

Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 15,7 % a od marca 2020 do konca sledovaného 

obdobia prišlo k nárastu o 45,4 %. Celkové zvýšenie počtu mužov UoZ bolo počas sledovaného obdobia 

vo výške 49,8 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich nárastom o 13,8 %. Po 

vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 31,6 %. 
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Graf č. 26 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore energetika, plyn 
a elektrina v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 približne rovnaká, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval iba 0,2 p. b. navyše u mužov. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej 

nezamestnanosti u mužov nižšia o 1,7 p. b. a dosiahla 2,0 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 

2,8 p. b., pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 3,1 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola taktiež 2,0 % a v roku 2020 to bolo 2,8 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 2,4 p. b., resp. o 3,1 p. b. nižšia v roku 

2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore vzrástla o 0,8 p. b. a u mužov 

predstavovalo zvýšenie 1,0 p. b. 
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Obrázok č. 104 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore energetika, plyn a elektrina 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Košickom kraji, kde dosiahla 4,9 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj 

v Nitrianskom kraji, a to 3,0 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 

bola v Žilinskom kraji, a to 0,6 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (1,2 %) bola v tomto 

roku aj v Bratislavskom kraji. 

  



   
 
 

350 
 
 

Obrázok č. 105 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore energetika, plyn a elektrina 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 7 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska 

miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, kde dosiahol 5,1 %. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 

0,9 %. Aj v Banskobystrickom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 

1,8 %. 
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Obrázok č. 106 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore energetika, plyn a elektrina 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v piatich krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji a v Košickom kraji, a to zhodne po 2,9 %. V opačnom 

spektre sa nachádza Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov, a to iba 1,0 %. Okrem toho bola nízka miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov aj v Trnavskom kraji, a to 1,1 %. 
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Obrázok č. 107 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore energetika, plyn a elektrina 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 5,2 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška 

miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 5,0 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Trnavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla iba 1,7 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,8 %, bola v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 108 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore energetika, plyn 
a elektrina v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie o 0,8 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 3,2 p. b. Pomerne vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Košickom kraji, a to 2,1 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Bratislavský kraj, kde 

medziročný pokles predstavoval 0,2 p. b. a Banskobystrický kraj, kde nárast predstavoval 0,3 p. b. 
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Obrázok č. 109 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore energetika, plyn 
a elektrina v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie o 1,0 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 2,3 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti 

mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji (nárast o 2,2 p. b.). Lepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Trenčianskom kraji s nárastom 

o 0,3 p. b. a muži v Žilinskom kraji, kde zvýšenie predstavovalo 0,4 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore energetika, plyn a elektrina sa najvýraznejšie prejavila v počte 

žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ operátorka výrobných a rozvodných energetických zariadení, 

▪ operátorka parného stroja a kotla (kurička), 

▪ elektrotechnička a energetička. 

Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 
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▪ operátor parného stroja a kotla (kurič), 

▪ elektromontér a opravár elektrického vedenia, 

▪ elektrotechnik a energetik. 

V sektore energetika, plyn a elektrina, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením mužov, 

prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ. Miera špecifickej 

nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov a u žien veľmi podobné 

hodnoty. Z celkového počtu UoZ (muži aj ženy), ktorí vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či 

už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ aj 

muži UoZ zhodne približne 3,0 %. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 sa v tomto sektore mierne 

výraznejšie zvýšila miera špecifickej nezamestnanosti mužov ako žien, pričom z regionálneho hľadiska 

bol u mužov najviac zasiahnutý Prešovský a Banskobystrický kraj a u žien to bol Prešovský kraj. Tak 

u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä pri operátoroch z hlavnej triedy 

zamestnaní 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, u mužov aj z hlavnej triedy 7 - Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci. 

 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor voda, odpad a životné prostredie nasledovné divízie 

SK NACE Rev. 2: 

▪ 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. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,0 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 83,0 % mužov 

a 17,0 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 2,2 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 
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regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 27 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore voda, 
odpad a životné prostredie od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor voda, odpad a životné prostredie od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 12,1 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 0,8 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 

prišlo k nárastu počtu UoZ o 11,2 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel žien UoZ 

sa pohyboval od 34,3 % v decembri 2020 do 38,2 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 1,5 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 1 220 osôb) 

bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (1 020) bol v septembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo 

v decembri 2020, a to 2 330, a najmenej, s počtom 1 680, ich bolo v auguste 2019. Celkovo sa počet 

žien UoZ zvýšil o 6,6 %. Nárast pred pandémiou COVID-19 predstavoval 1,6 % a od marca 2020 do 

konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 4,9 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 13,8 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 2,1 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 16,3 %. 
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Graf č. 28 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore voda, odpad a životné 
prostredie v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 14,2 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 15,3 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

u mužov vyššia o 5,4 p. b. a dosiahla 9,1 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR približne 6,0 p. b., 

pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 11,8 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola 23,4 % a v roku 2020 to bolo 27,1 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR vyššia o 19,0 p. b., resp. o 21,1 p. b. vyššia 

v roku 2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla približne o 3,7 p. b. a u mužov 

o 2,7 p. b. 
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Obrázok č. 110 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore voda, odpad a životné prostredie 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v štyroch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore 

bola v Prešovskom kraji, signifikantne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj v Košickom 

kraji, pričom presné údaje za tieto dva kraje sú z dôvodu nízkej početnosti UoZ a zamestnaných osôb 

v rámci krajov a sektora predmetom ochrany dôverných údajov. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 0,7 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (5,2 %) bola v tomto roku aj v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 111 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore voda, odpad a životné prostredie 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v štyroch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien 

v sektore bola v Košickom kraji, signifikantne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj 

v Prešovskom kraji. Presné údaje za tieto dva kraje sú z dôvodu nízkej početnosti UoZ a zamestnaných 

osôb v rámci krajov a sektora predmetom ochrany dôverných údajov. Najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 1,4 %. Aj v Trenčianskom 

kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 5,5 %. 
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Obrázok č. 112 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore voda, odpad a životné prostredie 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 19,8 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Košickom kraji, a to 18,3 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 0,8 %. Okrem toho bola nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov aj v Trenčianskom kraji, a to 3,2 %. 
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Obrázok č. 113 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore voda, odpad a životné prostredie 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Košickom kraji, kde to bolo 26,4 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 23,8 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 1,4 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 4,2 %, bola v Nitrianskom kraji. 

  



   
 
 

362 
 
 

Obrázok č. 114 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore voda, odpad 
a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 
31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie o 3,7 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 6,5 p. b. Vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji, a to 4,4 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska dynamiky miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Trenčiansky kraj, kde 

medziročný nárast predstavoval iba 0,3 p. b. a Bratislavský kraj, kde zvýšenie predstavovalo 0,6 p. b. 
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Obrázok č. 115 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore voda, odpad 
a životné prostredie v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 
31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie o 2,7 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Košickom kraji, a to 8,1 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji (o 4 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska 

zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Nitrianskom kraji s nárastom o 0,3 p. b., ako aj 

muži v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval 0,6 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore voda, odpad a životné prostredie sa najvýraznejšie prejavila 

v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ pracovníčka na čistenie verejných priestranstiev, 

▪ pracovníčka spracovania a likvidácie odpadov, 

▪ triedička odpadov. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ pracovník na čistenie verejných priestranstiev, 

▪ pracovník spracovania a likvidácie odpadov, 

▪ triedič odpadov. 

V sektore voda, odpad a životné prostredie, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením mužov, 

prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ, avšak miera špecifickej 

nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období vyššie hodnoty u žien. Dôvodom bolo, že 

z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 

2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ až 27,1 %. V prípade 

mužského pohlavia bol príslušný podiel podstatne menší, a to približne 11,8 %. Sektor voda, odpad 

a životné prostredie teda poskytoval rozsiahlejšie možnosti aj stabilnejšie pracovné uplatnenie mužom 

než ženám, pričom pandémia COVID-19 tento rozdiel ešte viac zvýraznila. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 

2020 prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej nezamestnanosti u žien ako u mužov, 

pričom z regionálneho hľadiska boli u mužov najviac zasiahnuté Prešovský, Košický a Banskobystrický 

kraj a u žien Banskobystrický, Trnavský a Košický kraj. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie 

nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach s nízkou úrovňou požadovaných zručností, ktoré sú 

klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia nasledovné divízie 

SK NACE Rev. 2:  

▪ Výstavba budov,  

▪ Inžinierske stavby,  

▪ Špecializované stavebné práce,  

▪ Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy,  

▪ Činnosti súvisiace s údržbou zariadení a krajinnou úpravou. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 4,0 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. 
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Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

90,8 % mužov a 9,2 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 10,1 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 29 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
stavebníctvo, geodézia a kartografia od januára 2019 do decembra 2020 

 
 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 29,9 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 2,5 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 

prišlo k nárastu počtu UoZ o 26,6 %. Z hľadiska pohlavia veľmi výrazne prevažoval počet mužov UoZ. 

Podiel žien UoZ sa pohyboval od 6,2 % v decembri 2020 do 10,0 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel 

žien UoZ počas sledovaného obdobia znížil o 1,3 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 
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1 010) bol v júli 2020 a ich najnižší počet (900) bol v októbri 2019. Najviac mužov UoZ bolo v decembri 

2020, a to približne 15 100 osôb, a najmenej, s počtom 8 380, ich bolo v auguste 2019. Celkovo sa počet 

žien UoZ zvýšil o 4,9 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 5,1 % a od marca 2020 do 

konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 10,6 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 28,4 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 2,3 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 31,4 %. 

Graf č. 30 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 2,6 p. b. vyššia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 5,8 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov vyššia o 3,1 p. b. a dosiahla 6,9 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 4,9 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 10,8 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola 4,3 % a v roku 2020 to bolo 5,1 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola 

v roku 2019 oproti SR nižšia o 0,1 p. b., resp. o 0,9 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej 

nezamestnanosti žien vzrástla o 0,8 p. b. a u mužov o 3,9 p. b. 
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Obrázok č. 116 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v tomto sektore bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 10,3 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola 

aj v Košickom kraji, a to 10,0 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 

bola v Bratislavskom kraji, a to 0,9 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (1,4 %) bola v tomto 

roku aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 117 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v štyroch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 10,6 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, 

kde dosiahol 10,0 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji, a to iba 1,4 %. Aj v Trnavskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 2,2 %. 
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Obrázok č. 118 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 13,8 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Košickom kraji, a to 9,3 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to iba 1,2 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 2,2 %. 
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Obrázok č. 119 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 18,9 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 13,8 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 1,9 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 5,5 %, bola v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 120 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore stavebníctvo, 
geodézia a kartografia v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 
31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 0,8 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Trenčianskom kraji, a to 4,0 p. b. Zvýšenie miery špecifickej 

nezamestnanosti žien o viac ako 1,0 p. b. bolo zaznamenané aj v Banskobystrickom kraji, a to 1,4 p. b. 

Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal 

Nitriansky kraj, kde medziročné zníženie znamenalo 0,5 p. b. a Prešovský kraj, kde príslušný pokles 

predstavoval 0,3 p. b. 
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Obrázok č. 121 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore stavebníctvo, 
geodézia a kartografia v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 
31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie o 3,9 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Žilinskom kraji, a to 6,2 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji (nárast o 5,1 p. b.). Lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Bratislavskom kraji s nárastom o 0,6 

p. b., ako aj muži v Nitrianskom kraji, kde nárast predstavoval 2,2 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sa najvýraznejšie prejavila 

v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ pomocná pracovníčka na stavbe budov, 

▪ pomocná pracovníčka pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb, 

▪ žeriavnička. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ pomocný pracovník na stavbe budov, 

▪ iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník, 

▪ murár. 

V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením 

mužov, výrazne prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ. Z celkového 

počtu mužov, ktorí vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili muži UoZ až 10,8 %. V prípade ženského 

pohlavia bol príslušný podiel podstatne menší, a to približne 5,1 %. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej nezamestnanosti u mužov ako u žien, pričom 

z regionálneho hľadiska boli u oboch pohlaví najviac zasiahnuté Prešovský a Košický kraj a u mužov aj 

Banskobystrický a Žilinský kraj. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä 

v zamestnaniach s nízkou úrovňou požadovaných zručností, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede 

zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a v podstatne menšej miere aj v kvalifikovaných 

stavebných zamestnaniach. 

 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ 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. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 15,4 %-ný podiel 

na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi veľké sektory. Pomerné 
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zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 32,0 % mužov 

a 68,0 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 24,1 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 31 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch od marca 2020 do konca sledovaného 

obdobia, z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 54,2 %. Predošlé obdobie od januára 2019 

do marca 2020 sa vyznačovalo nárastom UoZ, pričom ich počet sa zvýšil o 7,0 %. Celkovo tak počas 

sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o 64,9 %. Z hľadiska pohlavia výrazne prevažoval 

počet žien UoZ. Podiel žien UoZ sa pohyboval od 68,4 % v máji 2020 do 74,8 % v auguste 2019. Celkovo 

sa podiel žien UoZ počas sledovaného obdobia znížil o 3,5 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore 

(približne 27 630 osôb) bol v máji 2020 a ich najnižší počet (16 730) bol v marci 2019. Najviac mužov 
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UoZ bolo v máji 2020, a to 12 750 osôb, a najmenej, s počtom 5 840, ich bolo v júni 2019. Celkovo sa 

počet žien UoZ zvýšil o 57,1 %. Nárast pred pandémiou COVID-19 predstavoval 5,0 % a od marca 2020 

do konca sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu o 49,7 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 86,5 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

nárastom o 12,4 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 65,9 %.  

Graf č. 32 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 1,4 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 0,1 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov vyššia o 0,6 p. b. a dosiahla 4,4 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 3,1 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 9,0 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola 5,8 % a v roku 2020 to bolo 9,2 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola 

v roku 2019 oproti SR vyššia o 1,5 p. b., resp. o 3,2 p. b. vyššia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej 

nezamestnanosti žien vzrástla o 3,3 p. b. a u mužov vzrástla o 4,6 p. b. 
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Obrázok č. 122 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 9,5 %. Podobne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien 

bola aj v Prešovskom kraji, a to 9,3 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 

2019 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 3,0 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (4,0 %) 

bola v tomto roku aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 123 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 13,9 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Banskobystrickom 

kraji, kde dosiahol 12,6 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji, a to 5,5 %. Aj v Trenčianskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 7,1 %. 
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Obrázok č. 124 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 9,2 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, a to 7,6 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, 

kde bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 2,3 %. Okrem toho bola 

nízka miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 2,9 %. 
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Obrázok č. 125 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v piatich krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 15,7 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška 

miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 12,6 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 5,1 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 7,7 %, bola v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 126 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore obchod, 
marketing, gastronómia a cestovný ruch v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 3,3 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 4,6 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji, a to 3,7 p. b. Na druhej strane spektra sa 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Trenčiansky kraj, kde medziročné 

zvýšenie predstavovalo 2,4 p. b. a Bratislavský kraj, kde nárast predstavoval 2,5 p. b. 
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Obrázok č. 127 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore obchod, 
marketing, gastronómia a cestovný ruch v regionálnom členení podľa krajov v SR 
medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie približne o 4,6 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 6,6 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji (o 5,9 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska 

zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Bratislavskom kraji s nárastom o 2,8 p. b. a muži 

v Nitrianskom kraji, kde zvýšenie predstavovalo 3,9 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa 

najvýraznejšie prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

niektoré zo zamestnaní: 

▪ predavačka, 

▪ čašníčka, servírka, 

▪ pomocníčka v kuchyni. 
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U mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

zamestnania: 

▪ kuchár (okrem šéfkuchára), 

▪ čašník, servírka, 

▪ obchodný zástupca. 

V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, ktorý je charakteristický prevažným 

zastúpením žien, výrazne prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. 

Miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala k 31. 12. 2019 vyššiu hodnotu u žien, avšak 

k 31. 12. 2020 už bola takmer vyrovnaná. Dôvodom bolo, že z celkového počtu žien, ktoré vykonávali 

sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením 

do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ približne 9,2 %. V prípade mužského pohlavia bol príslušný podiel 

k 31. 12. 2021 takmer rovnaký. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k výraznejšiemu zvýšeniu 

miery špecifickej nezamestnanosti u mužov ako u žien, pričom z regionálneho hľadiska boli u oboch 

pohlaví zvýšením miery špecifickej nezamestnanosti najviac zasiahnuté Prešovský a Trnavský kraj. Tak 

u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach klasifikovaných 

v rámci hlavnej triedy 5 - Pracovníci v službách a obchode, a to najmä pod vplyvom uzatvárania 

gastronomických prevádzok, kamenných obchodov a zvyšovania obratu internetového predaja. 

 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor doprava, logistika, poštové služby nasledovné divízie 

SK NACE Rev. 2:  

▪ Pozemná doprava a doprava potrubím,  

▪ Vodná doprava,  

▪ Letecká doprava,  

▪ Skladové a pomocné činnosti v doprave,  

▪ Poštové služby a služby kuriérov.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 10,2 %-ný podiel 

na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi veľké sektory. Pomerné 
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zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 77,9 % mužov 

a 22,1 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 6,8 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 33 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
doprava, logistika, poštové služby od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor doprava, logistika, poštové služby od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 38,2 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo nárastom UoZ, pričom ich počet sa zvýšil o 9,4 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 

prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o 51,2 %. Z hľadiska pohlavia jednoznačne prevažoval počet mužov UoZ. 

Podiel žien UoZ sa pohyboval od 23,4 % v máji 2020 do 29,5 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel žien 

UoZ počas sledovaného obdobia znížil o 3,2 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 

2 800 osôb) bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (1 950) bol v apríli 2019. Najviac mužov UoZ bolo 
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v júli 2020, a to 8 880 osôb, a najmenej, s počtom 4 810, ich bolo v júni 2019. Celkovo sa počet žien 

UoZ zvýšil o 33,9 %. Nárast pred pandémiou COVID-19 predstavoval 2,7 % a od marca 2020 do konca 

sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu o 30,4 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške približne 57,9 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo 

ich nárastom o 12,0 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 41,0 %. 

Graf č. 34 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore doprava, logistika, 
poštové služby v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,3 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel fakticky zanikol. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti mužov 

nižšia o 0,3 p. b. a dosiahla 3,5 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 0,5 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 5,4 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola 3,8 % a v roku 2020 to bolo 5,3 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola 

v roku 2019 oproti SR nižšia o 0,6 p. b., resp. o 0,6 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej 

nezamestnanosti žien vzrástla o 1,6 p. b. a u mužov o 1,9 p. b. 
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Obrázok č. 128 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore doprava, logistika, poštové služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 7,3 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola 

aj v Banskobystrickom kraji, a to 5,1 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 

2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 2,1 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (3,2 %) 

v sektore bola v tomto roku aj v Žilinskom a Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 129 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore doprava, logistika, poštové služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v štyroch krajoch prevýšila celoslovenský priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 8,7 %. V tomto roku bol 

priemer sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Prešovskom 

kraji, kde dosiahol 8,6 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 2,8 %. Aj v Žilinskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 4,3 %. 
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Obrázok č. 130 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore doprava, logistika, poštové 
služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v štyroch 

krajoch (vrátane Žilinského kraja) vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola 

najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti mužov v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 6,3 %. Jej 

druhá najvyššia hodnota bola v Prešovskom kraji, a to 5,9 %. V opačnom spektre sa nachádza 

Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 1,9 %. 

Okrem toho bola nízka miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 2,3 %. 
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Obrázok č. 131 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore doprava, logistika, poštové 
služby v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Banskobystrickom kraji, kde to bolo 9,1 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška 

miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 7,1 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 3,3 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 4,1 %, bola v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 132 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore doprava, logistika, 
poštové služby v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 
2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 1,6 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 3,7 p. b. Vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji, a to 2,2 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Bratislavský kraj, kde 

medziročný nárast predstavoval 0,7 p. b. a Žilinský kraj, kde nárast predstavoval 1,1 p. b. 
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Obrázok č. 133 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore doprava, 
logistika, poštové služby v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie približne o 1,9 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 2,8 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti 

mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji (o 2,3 p. b.). Lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Prešovskom kraji s nárastom o 1,2 p. b. 

a muži v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval 1,5 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby sa najvýraznejšie prejavila 

v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ pracovníčka v sklade (skladníčka), 

▪ poštová doručovateľka a pracovníčka zásielkových a poštových služieb, 

▪ pomocná pracovníčka v sklade (skladová manipulantka). 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ pracovník v sklade (skladník), 

▪ vodič nákladného motorového vozidla, 

▪ vodič osobného motorového vozidla. 

V sektore doprava, logistika, poštové služby, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením 

mužov, prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ. Miera špecifickej 

nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov a u žien veľmi podobné 

hodnoty. Z celkového počtu UoZ (muži UoZ zvlášť aj ženy UoZ zvlášť), ktorí vykonávali sektorovo 

špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie 

UoZ, tvorili ženy UoZ aj muži UoZ zhodne v rámci svojich rodových štruktúr o niečo viac ako 5,0 %. 

Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 prišlo v SR k mierne výraznejšiemu zvýšeniu miery špecifickej 

nezamestnanosti u mužov ako u žien, pričom z regionálneho hľadiska boli u oboch pohlaví zvýšením 

miery špecifickej nezamestnanosti najviac zasiahnuté Banskobystrický a Trnavský kraj, u žien aj 

Prešovský kraj. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä 

v zamestnaniach s nižšou úrovňou požadovaných zručností, avšak nešlo len o hlavnú triedu 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci ale aj o hlavné triedy 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení 

a 4 - Administratívni pracovníci. 

 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor informačné technológie a telekomunikácie nasledovné 

divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Telekomunikácie, 

▪ Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby,  

▪ Informačné služby.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 3,3 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. 

Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

84,2 % mužov a 15,8 % žien. 
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Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 1,2 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 35 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
informačné technológie a telekomunikácie od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor informačné technológie a telekomunikácie od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, 

z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 45,6 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 

2020 sa vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 4,8 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o 38,6 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel 

žien UoZ sa pohyboval od 19,6 % v auguste 2020 do 24,6 % v januári 2020. Celkovo sa podiel žien UoZ 

počas sledovaného obdobia znížil o 1,8 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 

340 osôb) bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (230) bol v marci 2020. Najviac mužov UoZ bolo 

v auguste 2020, a to 1 390, a najmenej, s počtom približne 800 osôb, ich bolo v januári 2020. Celkovo 

sa počet žien UoZ zvýšil o 28,1 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 10,0 % a od marca 

2020 do konca sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu o 42,3 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol 
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počas sledovaného obdobia vo výške 41,8 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 3,2 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 46,5 %. 

Graf č. 36 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,3 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 0,2 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov nižšia o 2,5 p. b. a dosiahla 1,3 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 4,0 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 1,9 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v sektore v roku 2019 bola 1,7 % a v roku 2020 to bolo 2,1 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

preto bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 2,7 p. b., resp. o 3,9 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera 

špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 0,4 p. b. a u mužov o 0,5 p. b. 
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Obrázok č. 134 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v štyroch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore 

bola v Prešovskom kraji, avšak z dôvodu nízkej početnosti žien v sektore a regióne sú konkrétne číselné 

informácie predmetom ochrany dôverných údajov. Na pomery v sektore vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Trenčianskom kraji, a to 2,4 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Žilinskom kraji, a to 1,0 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (1,3 %) bola v tomto roku aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 135 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v šiestich krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien 

v sektore bola v Prešovskom kraji, avšak z dôvodu nízkej početnosti žien v sektore a regióne sú 

konkrétne číselné informácie predmetom ochrany dôverných údajov. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Nitrianskom kraji, 

kde dosiahol 3,6 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v sektore v roku 2020 

bola v Bratislavskom kraji, a to necelých 1,4 %. Rovnako (takmer 1,4 %) nízka miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti žien bola v tomto roku aj v Žilinskom kraji. 
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Obrázok č. 136 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v piatich krajoch 

vyššia, resp. rovnaká, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,5 %. Jej druhá najvyššia hodnota 

bola v Banskobystrickom kraji, a to 1,6 %. V opačnom spektre sa nachádza Trenčiansky kraj, kde bola 

v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 1,0 %. Okrem toho bola nízka 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Bratislavskom kraji, a to 1,1 %, čo z dôvodu vysokej 

početnosti mužov vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania v kraji taktiež výrazne ovplyvnilo 

celoslovenský priemer smerom nadol. 
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Obrázok č. 137 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou, resp. zhodnou s celoštátnym 

priemerom, mierou špecifickej nezamestnanosti mužov v piatich krajoch. U mužov bola najvyššia miera 

špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore v Trnavskom kraji, kde to bolo 3,5 %. Za týmto krajom 

nasledoval Prešovský kraj, kde výška miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 2,7 %. 

Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom 

táto miera dosiahla iba 1,3 %. Druhá najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,6 %, 

bola v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 138 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore informačné 
technológie a telekomunikácie v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 
2019 a 31. 12. 2020  

 

Vysvetlivka: (D) - Údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 0,4 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji (presný údaj má dôverný charakter z dôvodu 

nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnaných žien), pomerne vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji, a to 1,4 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Bratislavský kraj, kde 

medziročný pokles predstavoval 0,1 p. b. a Trenčiansky kraj, kde bol nárast 0,3 p. b. 
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Obrázok č. 139 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore informačné 
technológie a telekomunikácie v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 
2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie približne o 0,5 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to 1,9 p. b. V rámci sektora vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Trenčianskom kraji, a to 

o 1,4 p. b. Lepšie na tom z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti v sektore boli muži 

v Nitrianskom kraji a v Bratislavskom kraji, v ktorých príslušné zvýšenie predstavovalo približne iba 

0,2 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie sa najvýraznejšie 

prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ operátorka klientskej podpory informačných a komunikačných technológií, 

▪ špecialistka v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií, 

▪ IT konzultantka. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ aplikačný programátor, 

▪ IT konzultant, 

▪ technik počítačových sietí a systémov. 

V sektore informačné technológie a telekomunikácie, ktorý je charakteristický dominantným 

zastúpením mužov, prevyšoval v rokoch 2019 aj 2020 počet mužov UoZ nad počtom žien UoZ, avšak 

miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov aj u žien veľmi 

podobné hodnoty. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj žien v tomto sektore patrila medzi 

najnižšie v SR a z celkového počtu mužov aj žien, ktorí vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či 

už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili muži UoZ aj 

ženy UoZ separátne vo svojich rodových skupinách približne len 2,0 %. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 

2020 prišlo v SR len k miernemu zvýšeniu miery špecifickej nezamestnanosti mužov aj žien. 

Z regionálneho hľadiska u mužov výraznejšie vzrástla miera špecifickej nezamestnanosti v Trnavskom 

kraji a u žien to bolo v Prešovskom kraji. Regionálnym špecifikom SR je, že v Bratislavskom kraji miera 

špecifickej nezamestnanosti žien v tomto sektore mierne poklesla. Počty UoZ (mužov aj žien spolu) boli 

v tomto sektore nízke, z hľadiska zamestnaní išlo u žien o zamestnania vyžadujúce stredoškolské 

vzdelanie. U mužov išlo v najväčšej miere o programátorov, a to najmä vekovo starších. 

U kvalifikovaných UoZ z tohto sektora je potrebné poznamenať, že dôvody evidencie môžu byť rôzne, 

okrem veku môže ísť aj o tzv. sabatikal, pričom využijú pol ročnú podporu v nezamestnanosti 

a následne sa zamestnajú. 

 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ 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. 
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Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,8 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 27,7 % mužov 

a 72,3 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 1,3 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 37 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, 

z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 36,3 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 

2020 sa vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 6,8 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k nárastu počtu UoZ o 27,0 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ. Podiel žien 

UoZ sa pohyboval od 69,7 % v júli 2020 do 76,4 % v septembri 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 3,8 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 1 490 osôb) 
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bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (1 060) bol v marci 2020. Najviac mužov UoZ bolo v júli 2020, 

a to približne 600 a najmenej, s počtom 360, ich bolo v máji 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil 

o 20,7 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 13,0 % a od marca 2020 do konca 

sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 38,6 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 47,2 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

zvýšením o 12,7 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 30,6 %. 

Graf č. 38 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020 

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 na úrovni miery špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 rozdiel medzi 

pohlaviami predstavoval 0,1 p. b., pričom vyššia miera bola u žien. Oproti SR bola v roku 2019 miera 

špecifickej nezamestnanosti u mužov nižšia o 0,3 p. b. a dosiahla 3,5 %. V roku 2020 bol tento rozdiel 

oproti SR 1,0 p. b., pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 4,9 %. Miera 

špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 bola 3,4 % a v roku 2020 to bolo 4,8 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 0,9 p. b., resp. o 1,2 p. b. nižšia v roku 

2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 1,4 p. b., rovnako ako u mužov. 
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Obrázok č. 140 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v piatich krajoch vyššia, resp. rovnaká, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť 

žien v sektore bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 6,2 %. Pomerne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Prešovskom kraji, a to 5,6 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 1,8 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (3,2 %) bola v tomto roku aj v Nitrianskom kraji. 

  



   
 
 

404 
 
 

Obrázok č. 141 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v siedmich krajoch prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Žilinskom kraji, kde dosiahla 7,3 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, 

kde dosiahol 7,3 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji, a to 2,4 %. Aj v Trnavskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 5,2 %. 
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Obrázok č. 142 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v siedmich 

krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 6,1 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Trnavskom kraji, a to 6,1 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to iba 1,8 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 4,3 %. 
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Obrázok č. 143 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v siedmich krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Žilinskom kraji, kde to bolo 10,8 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 9,7 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 2,3 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 5,2 %, bola v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 144 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 
2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie o 1,4 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Žilinskom kraji, a to 2,4 p. b. Rovnako vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji. Na druhej strane spektra sa 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Banskobystrický kraj, kde 

medziročný nárast predstavoval iba 0,5 p. b. a Bratislavský kraj, kde to bolo 0,6 p. b. 
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Obrázok č. 145 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 
2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie o 1,4 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Žilinskom kraji, a to 6,2 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji (o 3,5 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska 

zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Trenčianskom a Bratislavskom kraji, v obidvoch 

s nárastom o 0,5 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa najvýraznejšie 

prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ poradkyňa klientov, predaj bankových produktov pri priehradkách, 

▪ finančná agentka, 

▪ finančná poradkyňa. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ finančný agent, 

▪ správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov, 

▪ finančný poradca. 

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, ktorý je charakteristický dominantným 

zastúpením žien, v rokoch 2019 aj 2020 výrazne prevažoval počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. 

Miera špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov aj u žien veľmi 

podobné hodnoty. Z celkového počtu UoZ (muži aj ženy), ktorí vykonávali sektorovo špecifické 

zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, 

tvorili ženy UoZ aj muži UoZ zhodne približne 5,0 % v obidvoch svojich rodových kategóriách. Medzi 

31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 sa v tomto sektore mierne viac zvýšila miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov ako žien, pričom z regionálneho hľadiska bol u mužov najviac zasiahnutý Žilinský kraj a u žien to 

bolo v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo 

najmä u finančných poradcov a agentov. 

 Sektor kultúra a kreatívny priemysel 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor kultúra a kreatívny priemysel nasledovné divízie 

SK NACE Rev. 2: 

▪ 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 taktiež zabezpečuje jedinečné činnosti siete hvezdární v SR a jej regiónoch, šírenia osvety 

a vzdelávania v oblasti astronómie podľa Zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti 

v znení neskorších predpisov. Ide o triedu ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum 

a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied, v rámci ktorej pôsobí Slovenská 

ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove a ďalšie hvezdárne v Leviciach, Michalovciach, Medzeve, 
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Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Hlohovci, Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Svidníku, Žiline 

a Partizánskom. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 1,0 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 42,2 % mužov 

a 57,8 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 0,9 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 39 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
kultúra a kreatívny priemysel  od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor kultúra a kreatívny priemysel od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 32,4 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 9,2 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 
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prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o 20,2 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ. Podiel žien UoZ 

sa pohyboval od 54,6 % v septembri 2020 do 59,5 % v januári 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 4,0 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 830 osôb) bol 

v júli 2020 a ich najnižší počet (570) bol v novembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo v júli 2020, a to 

640 osôb, a najmenej, s počtom 410, ich bolo v novembri 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil 

približne o 12,0 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 11,9 % a od marca 2020 do konca 

sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu približne o 27,1 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 32,2 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 5,3 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 39,6 %. 

Graf č. 40 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore kultúra a kreatívny 
priemysel  v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020 

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,6 p. b. vyššia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 0,8 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov nižšia o 0,1 p. b. a dosiahla 3,7 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 1,0 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 4,9 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola 3,0 % a v roku 2020 to bolo 4,1 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola 
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v roku 2019 oproti SR nižšia o 1,3 p. b., resp. o 1,9 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej 

nezamestnanosti žien vzrástla o 1,1 p. b. a u mužov o 1,2 p. b. 

Obrázok č. 146 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore kultúra a kreatívny priemysel  
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v štyroch krajoch vyššia, resp. rovnaká, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť 

žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla mieru 8,7 %. Pomerne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Trenčianskom kraji, a to 5,3 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 1,2 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (2,1 %) bola v tomto roku aj v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 147 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore kultúra a kreatívny priemysel  
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v piatich krajoch prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 10,0 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Košickom kraji, kde 

dosiahol 6,1 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji, a to iba 2,0 %. Aj v Žilinskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 3,3 %. 
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Obrázok č. 148 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore kultúra a kreatívny priemysel  
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v piatich krajoch 

vyššia, resp. rovnaká, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Trenčianskom kraji, kde dosiahla 12,0 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Prešovskom kraji, a to 7,9 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to iba 1,9 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Nitrianskom kraji, a to 2,0 %. 
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Obrázok č. 149 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore kultúra a kreatívny priemysel  
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v piatich krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Trnavskom kraji, kde to bolo 9,7 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 6,9 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 3,0 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 3,2 %, bola v Žilinskom kraji. 
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Obrázok č. 150 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore kultúra a kreatívny 
priemysel  v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 1,1 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to 2,5 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji, a to 1,8 p. b. Na druhej strane spektra 

sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Trenčiansky kraj, kde 

medziročný pokles predstavoval 0,7 p. b. a Banskobystrický kraj, kde nárast predstavoval 0,5 p. b. 
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Obrázok č. 151 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore kultúra 
a kreatívny priemysel  v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 
31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie o 1,2 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Nitrianskom kraji, a to 4,1 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (o 3,2 p. b.). Podstatne lepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Trenčianskom kraji s poklesom 

o 7,4 p. b. a muži v Prešovskom kraji, kde pokles predstavoval 2,6 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore kultúra a kreatívny priemysel sa najvýraznejšie prejavila v počte 

žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ grafická dizajnérka (grafička), 

▪ knihovníčka, 

▪ aranžérka, dekoratérka. 

Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 
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▪ grafický dizajnér (grafik), 

▪ fotograf, 

▪ hudobník, spevák a skladateľ. 

V sektore kultúra a kreatívny priemysel, ktorý je charakteristický vyšším podielom žien, v rokoch 2019 

aj 2020 prevažoval počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. Miera špecifickej nezamestnanosti 

v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov len mierne vyššie hodnoty, ako tomu bolo u žien. 

Dôvodom bolo, že z celkového počtu mužov, ktorí vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už 

aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili muži UoZ 

približne 4,9 %. V prípade ženského pohlavia bol príslušný podiel iba mierne nižší, a to 4,1 %. Kultúra 

a kreatívny priemysel teda poskytovali o niečo väčšie možnosti uplatnenia ženám než mužom, pričom 

počas pandémie COVID-19 tento rozdiel pretrvával. Z regionálneho hľadiska sa u mužov vyskytol na 

trhu práce paradox, keďže v Nitrianskom kraji miera špecifickej nezamestnanosti výrazne vzrástla 

a v Trenčianskom kraji bol naopak evidovaný výrazný pokles miery špecifickej nezamestnanosti. U žien 

bol pokles miery špecifickej zamestnanosti v Trenčianskom kraji v kontraste s jej rastom v Trnavskom 

kraji. Tak u mužov, ako aj u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä v umeleckých 

zamestnaniach. 

 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor vzdelávanie, výchova a šport nasledovné divízie SK 

NACE Rev. 2:  

▪ Vzdelávanie, 

▪ Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 

▪ Činnosti členských organizácií.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 7,4 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. 

Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

21,1 % mužov a 78,9 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 1,8 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 
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regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 41 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
vzdelávanie, výchova a šport od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor vzdelávanie, výchova a šport od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 36,5 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 9,2 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia 

prišlo k nárastu počtu UoZ o 23,9 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ. Podiel žien UoZ sa 

pohyboval od 72,1 % v máji 2020 do 79,1 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 3,1 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 2 790 osôb) 

bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (1 620) bol v apríli 2019. Najviac mužov UoZ bolo v júli 2020, 

a to približne 910, a najmenej, s počtom 460, ich bolo vo februári 2020. Celkovo sa počet žien UoZ 

zvýšil o 19 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 10,8 % a od marca 2020 do konca 

sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 33,5 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 41,9 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 3,2 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 46,6 %.  
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Graf č. 42 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore vzdelávanie, výchova 
a šport v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 rovnaká, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 tento 

rozdiel predstavoval 0,4 p. b. v prospech žien, t. j. miera špecifickej nezamestnanosti bola vyššia 

u mužov. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore nižšia 

o 2,3 p. b. a dosiahla 1,5 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 3,6 p. b., pričom miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 2,3 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 

bola 1,5 % a v roku 2020 to bolo 1,9 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 

oproti SR nižšia o 2,9 p. b., resp. o 4,1 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej 

nezamestnanosti žien vzrástla o 0,4 p. b. a u mužov o 0,8 p. b. 
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Obrázok č. 152 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, resp. rovnaká, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien 

v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,0 %. Pomerne vysoká miera špecifickej 

nezamestnanosti žien bola aj v Banskobystrickom kraji, a to 1,9 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Trnavskom kraji, a to 1,1 %. Nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti žien (1,1 %) bola v tomto roku aj v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 153 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila celoslovenský priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,6 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Banskobystrickom 

kraji, kde dosiahol 2,4 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 1,5 %. Aj v Trnavskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti žien, a to 1,6 %. 
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Obrázok č. 154 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,1 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Banskobystrickom kraji, a to 2,0 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola 

v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 0,9 %. Okrem toho bola nízka 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 1,2 %. 
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Obrázok č. 155 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 3,5 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška 

miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 3,3 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 1,3 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,7 %, bola v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 156 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore vzdelávanie, 
výchova a šport v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 
2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 0,4 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 0,6 p. b. Na pomery v sektore vysoký nárast 

miery špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Bratislavskom kraji a v Trnavskom kraji, 

a to zhodne o 0,5 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti 

žien nachádzal Trenčiansky kraj a Nitriansky kraj, kde príslušné zvýšenie predstavovalo iba 0,2 p. b. 
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Obrázok č. 157 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore vzdelávanie, 
výchova a šport v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 
2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie o 0,8 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 1,3 p. b. Rovnako vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti 

mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji. Lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Nitrianskom kraji s nárastom o 0,2 p. b. 

a muži v Bratislavskom kraji, kde zvýšenie predstavovalo 0,4 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore vzdelávanie, výchova a šport sa najvýraznejšie prejavila v počte 

žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ učiteľka v materskej škole, 

▪ učiteľka základnej školy, 

▪ pedagogická asistentka. 

U mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

zamestnania: 
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▪ športovec, 

▪ učiteľ základnej školy, 

▪ športový tréner (okrem školského trénera). 

V sektore vzdelávanie, výchova a šport, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením žien, 

v rokoch 2019 aj 2020 výrazne prevažoval počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. Miera špecifickej 

nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov a žien veľmi podobné hodnoty. 

Z celkového počtu UoZ (muži aj ženy zvlášť), ktorí vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už 

aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ aj muži 

UoZ zhodne približne 2,0 % vo svojich rodových kategóriách. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 sa 

v tomto sektore výraznejšie zvýšila miera špecifickej nezamestnanosti mužov ako žien, pričom 

z regionálneho hľadiska boli u mužov najviac zasiahnuté Prešovský, Banskobystrický a Trenčiansky kraj 

a u žien to bol najmä Prešovský kraj. U žien sa nezamestnanosť najviac dotkla učiteľských profesií, 

u mužov viac išlo o profesie súvisiace so športom. 

 Sektor verejné služby a správa 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor verejné služby a správa nasledovnú divíziu SK NACE 

Rev. 2: 

▪ Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 3,7 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. 

Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

30,1 % mužov a 69,9 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 1,3 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 
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Graf č. 43 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
verejné služby a správa od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor verejné služby a správa od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu pandémie 

COVID-19, vzrástol približne o 34,1 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa vyznačovalo 

poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 9,6 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia prišlo 

k zvýšeniu počtu UoZ o 21,2 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet mužov UoZ. Podiel žien UoZ sa 

pohyboval od 44,4 % v septembri 2020 do 50,0 % v novembri 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 2,7 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 920 osôb) bol 

v decembri 2020 a ich najnižší počet (710) bol v marci 2020. Najviac mužov UoZ bolo v decembri 2020, 

a to 1 150, a najmenej, s počtom 820, ich bolo v auguste 2019. Celkovo sa počet žien UoZ zvýšil 

o 14,2 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 11,9 % a od marca 2020 do konca 

sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu o 29,6 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 27,4 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 7,6 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 37,9 %. 
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Graf č. 44 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore verejné služby a správa 
v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,9 p. b. vyššia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 1,3 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov nižšia o 2,1 p. b. a dosiahla 1,7 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 3,7 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 2,1 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola iba 0,7 % a v roku 2020 to bolo 0,9 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto 

bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 3,6 p. b., resp. o 5,1 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera 

špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 0,1 p. b. a u mužov vzrástla o 0,5 p. b. 
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Obrázok č. 158 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore verejné služby a správa 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora, v ďalších dvoch krajoch bola hodnota rovnaká. Najvyššia 

špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 1,4 %. Pomerne vysoká 

miera špecifickej nezamestnanosti žien bola aj v Košickom kraji, a to 1,1 %. Naopak, najnižšia miera 

špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 0,5 %. Rovnako nízka 

miera špecifickej nezamestnanosti žien bola v tomto roku aj v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 159 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore verejné služby a správa 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch dosiahla alebo prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera 

špecifickej nezamestnanosti žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,0 %. V tomto roku 

bol priemer sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výraznejšie prekročený aj 

v Košickom kraji, kde dosiahol úroveň 1,2 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

žien v roku 2020 bola v Trnavskom kraji, a to iba 0,6 %. Aj v Trenčianskom kraji bola nízka miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to len mierne nad 0,6 %. 
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Obrázok č. 160 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore verejné služby a správa 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 2,6 %, takmer identicky, ako tomu bolo 

v Prešovskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola v tomto roku najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to iba 0,6 %. Okrem toho bola nízka miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov aj v Bratislavskom kraji, a to 0,9 %. 
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Obrázok č. 161 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore verejné služby a správa 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 5,2 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 3,7 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla iba 1,0 %. Druhá 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,2 %, bola v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 162 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore verejné služby 
a správa v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie iba o 0,1 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 0,6 p. b. V rámci sektora evidentný nárast 

miery špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji, aj tam však išlo iba 

o 0,2 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien 

nachádzal Banskobystrický kraj, kde medziročný pokles predstavoval 0,1 p. b. a Trnavský kraj, kde 

hodnota miery špecifickej nezamestnanosti zostala nezmenená. 
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Obrázok č. 163 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore verejné služby 
a správa v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie iba o 0,5 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 2,6 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Košickom kraji (o 1,2 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska 

zmeny miery špecifickej nezamestnanosti v sektore boli muži v Banskobystrickom kraji s príslušným 

znížením o 0,5 p. b. a muži v Trnavskom kraji, kde pokles predstavoval 0,1 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore verejné služby a správa sa najvýraznejšie prejavila v počte žien, 

ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ koordinátorka verejnoprospešných služieb a aktivačných prác, 

▪ iná odborná pracovníčka verejnej správy, 

▪ zapisovateľka, pracovníčka pre spracovanie textov. 

Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 
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▪ koordinátor verejnoprospešných služieb a aktivačných prác, 

▪ iný odborný pracovník verejnej správy, 

▪ odborný pracovník v oblasti rozpočtu. 

V sektore verejné služby a správa, ktorý je charakteristický prevažným zastúpením žien, v rokoch 2019 

aj 2020 výrazne prevažoval počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. Miera špecifickej nezamestnanosti 

v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov mierne vyššie hodnoty ako u žien. Je však 

potrebné poznamenať, že v tomto sektore bola najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Z celkového počtu mužov, ktorí vykonávali sektorovo špecifické 

zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, 

tvorili muži UoZ cca 2,1 %. V prípade ženského pohlavia bol príslušný podiel menší, a to cca 0,9 %. 

Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 sa v sektore výraznejšie zvýšila miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov ako žien, pričom z regionálneho hľadiska bol u oboch pohlaví najviac zasiahnutý Prešovský kraj. 

Verejné služby a správa teda poskytovali väčšie možnosti uplatnenia ženám než mužom, pričom 

pandémia COVID-19 tento rozdiel mierne zvýraznila. 

 Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor administratíva, ekonomika, manažment nasledovné 

divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Právne a účtovnícke činnosti,  

▪ Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia,  

▪ Sprostredkovanie práce,  

▪ Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 13,9 %-ný podiel 

na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi veľké sektory. Pomerné 

zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 27,1 % mužov 

a 72,9 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 11,3 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 
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regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 45 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
administratíva, ekonomika, manažment od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor administratíva, ekonomika, manažment od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, 

z dôvodu pandémie COVID-19, vzrástol približne o 41,4 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 

2020 sa vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 3,6 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k nárastu počtu UoZ o 36,3 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ. Podiel žien 

UoZ sa pohyboval od 76,0 % v júni 2020 do 78,5 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 

sledovaného obdobia znížil o 1,9 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 14 200 osôb) 

bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (9 700) bol v apríli 2019. Najviac mužov UoZ bolo v auguste 

2020, a to 4 400 osôb, a najmenej, s približným počtom 2 750, ich bolo v apríli 2019. Celkovo sa počet 

žien UoZ zvýšil o 33,0 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 4,5 % a od marca 2020 do 

konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 39,3 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 48,1 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 0,3 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 48,6 %.  
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Graf č. 46 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore administratíva, 
ekonomika, manažment v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,3 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 0,1 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov nižšia o 0,4 p. b. a dosiahla 3,4 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 1,1 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 4,7 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola 3,7 % a v roku 2020 to bolo 4,8 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola 

v roku 2019 oproti SR nižšia o 0,7 p. b., resp. o 1,1 p. b. nižšia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej 

nezamestnanosti žien vzrástla o 1,2 p. b. a u mužov o 1,4 p. b. 
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Obrázok č. 164 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 5,0 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola 

aj v Košickom kraji, a to 4,7 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2019 

bola v Bratislavskom kraji, a to 3,0 %. Podobne nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (3,1 %) 

bola v tomto roku aj v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 165 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v piatich krajoch prevýšila celoslovenský priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 6,0 %. V tomto roku bol priemer 

sektora z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, 

kde dosiahol 5,8 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola 

v Trenčianskom kraji a v Bratislavskom kraji, a to približne 4,2 %. 
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Obrázok č. 166 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 5,0 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Prešovskom kraji, a to 4,7 %. V opačnom spektre sa nachádza Žilinský kraj, kde bola v tomto roku 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to iba 2,5 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trenčianskom kraji, a to 2,8 %. 
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Obrázok č. 167 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v štyroch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 7,1 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 6,3 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 4,0 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 4,1 %, bola v Žilinskom kraji. 
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Obrázok č. 168 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore administratíva, 
ekonomika, manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie o 1,2 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to približne 1,6 p. b. Pomerne vysoký nárast 

miery špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Žilinskom kraji, a to 1,5 p. b. Na druhej 

strane spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzali Banskobystrický 

a Trenčiansky kraj, kde medziročný nárast predstavoval iba 0,7 p. b. 
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Obrázok č. 169 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore administratíva, 
ekonomika, manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 
a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie približne o 1,4 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 2,3 p. b. V rámci sektora pomerne vysoký nárast miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Košickom kraji (o 2,1 p. b.). 

Lepšie na tom z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Banskobystrickom kraji 

s nárastom o 0,7 p. b. a muži v Nitrianskom kraji, kde zvýšenie predstavovalo 1,0 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa najvýraznejšie 

prejavila v počte žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo 

zamestnaní: 

▪ všeobecná administratívna pracovníčka, 

▪ iná pomocná administratívna pracovníčka, 

▪ odborná administratívna asistentka. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ všeobecný administratívny pracovník, 

▪ iný pomocný administratívny pracovník, 

▪ odborný administratívny asistent. 

V sektore administratíva, ekonomika, manažment, ktorý je charakteristický dominantným zastúpením 

žien, v rokoch 2019 aj 2020 výrazne prevažoval počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. Miera 

špecifickej nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období u mužov aj u žien veľmi 

podobné hodnoty. Z celkového počtu UoZ (mužov zvlášť a žien zvlášť), ktorí vykonávali sektorovo 

špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie 

UoZ, tvorili ženy UoZ aj muži UoZ vo svojich rodových kategóriách približne 5,0 %-né podiely. Medzi 

31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 sa v tomto sektore zvýšila miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj žien 

približne rovnako, pričom z regionálneho hľadiska bol u mužov najviac zasiahnutý Košický kraj 

a Prešovský kraj a u žien to boli najmä Trnavský, Žilinský a Nitriansky kraj. Tak u mužov, ako aj u žien sa 

zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä pri administratívnych pracovníkoch bez vyššej úrovne 

a špecializácie zručností. 

 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor zdravotníctvo, sociálne služby nasledovné divízie SK 

NACE Rev. 2:  

▪ Zdravotníctvo,  

▪ Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),  

▪ Sociálna práca bez ubytovania.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 7,6 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. 

Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

17,3 % mužov a 82,7 % žien. 
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Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 3,7 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 47 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
zdravotníctvo, sociálne služby od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor zdravotníctvo, sociálne služby od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 28,7 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa 

vyznačovalo poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 12,7 %. Celkovo tak počas sledovaného 

obdobia prišlo k nárastu počtu UoZ o 12,3 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ, pričom 

ich podiel sa pohyboval od 87,4 % v decembri 2020 do 89,0 % vo februári 2019. Celkovo sa podiel žien 

UoZ počas sledovaného obdobia znížil o 1,2 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 

5 460 osôb) bol v auguste 2020 a ich najnižší počet (3 980 osôb) bol vo februári 2020. Najviac mužov 

UoZ bolo v júli 2020, a to 750 osôb, a najmenej, s počtom 510, ich bolo v júni 2019. Celkovo sa počet 

žien UoZ zvýšil o 10,8 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 13,2 % a od marca 2020 do 

konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 27,6 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 
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sledovaného obdobia vo výške 24,2 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

poklesom o 8,9 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 36,4 %. Na základe 

porovnania vývoja rodovej štruktúry sektorovo špecifických UoZ možno konštatovať, že vplyv 

pandémie COVID-19 bol v absolútnych počtoch výraznejší u žien ako u mužov, avšak z hľadiska 

relatívneho prírastku bol výraznejší nárast u mužov UoZ. 

Graf č. 48 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore zdravotníctvo, sociálne 
služby v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 0,7 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval taktiež 0,7 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej 

nezamestnanosti u mužov nižšia o 2,2 p. b. a dosiahla 1,5 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 

3,9 p. b., pričom miera špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 2,0 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien v roku 2019 bola 2,3 % a v roku 2020 to bolo 2,7 %. Miera špecifickej 

nezamestnanosti žien preto bola v roku 2019 oproti SR nižšia o 2,1 p. b., resp. o 3,2 p. b. nižšia v roku 

2020. Medziročne miera špecifickej nezamestnanosti žien vzrástla o 0,4 p. b. a u mužov veľmi podobne 

o 0,5 p. b. 
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Obrázok č. 170 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 3,8 %. Pomerne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola 

aj v Banskobystrickom kraji, a to 3,5 %. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v roku 

2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 0,8 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (1,4 %) bola 

v tomto roku aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 171 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. V Trenčianskom kraji sa regionálna hodnota 

rovnala celoštátnemu priemeru. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,7 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska miery špecifickej 

nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol 3,9 %. Najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 1,1 %. Aj 

v Žilinskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to približne 1,8 %. 
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Obrázok č. 172 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019 

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v štyroch 

krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,8 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Trenčianskom kraji, a to 2,1 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto 

roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to iba 0,5 %. Okrem toho bola nízka miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 0,6 %. 
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Obrázok č. 173 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020 

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 3,4 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška 

miery špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla 2,9 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

špecifickej nezamestnanosti bol Trnavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 1,2 %. Druhá najnižšia 

miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 1,3 %, bola v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 174 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore zdravotníctvo, 
sociálne služby v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 
2020 

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie iba o 0,4 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to 0,9 p. b. Na pomery v sektore vyšší nárast 

miery špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji a Trenčianskom kraji, 

a to približne 0,6 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti 

žien nachádzal Žilinský kraj, kde medziročný nárast predstavoval iba 0,1 p. b. a Bratislavský kraj, kde 

príslušné zvýšenie bolo 0,3 p. b. 
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Obrázok č. 175 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore zdravotníctvo, 
sociálne služby v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 
2020 

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie približne o 0,5 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 1,0 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti 

mužov počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Bratislavskom kraji (o 0,8 p. b.). Lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Trenčianskom kraji s poklesom 

o približne 0,3 p. b. a muži v Nitrianskom kraji, kde nárast predstavoval 0,2 p. b. Trenčiansky kraj teda 

predstavoval regionálne špecifikum SR s medziročným poklesom sektorovo špecifickej miery 

nezamestnanosti mužov v sektore. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sa najvýraznejšie prejavila v počte 

žien, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ opatrovateľky starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne, 

▪ opatrovateľky a asistentky pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným 

postihnutím, 

▪ opatrovateľky v zariadeniach pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. 
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Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

▪ opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne, 

▪ opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 

▪ opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným 

postihnutím. 

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby bol v dôsledku pandémie nového koronavírusu mimoriadne 

zasiahnutý enormným zaťažením ľudských zdrojov v prostredí s vysokým zdravotným rizikom. 

V porovnaní s vývojom v celej SR sa sektor ako celok vyznačoval pomerne stabilnou zamestnanosťou 

a podstatne miernejším zvýšením sektorovo špecifickej nezamestnanosti oproti celoštátnemu 

priemeru. Značné odlišnosti však boli zaznamenané vo vnútri sektora, keďže v podsektore sociálne 

služby došlo k výraznému zvýšeniu špecifickej nezamestnanosti v oblasti výkonu opatrovateľských 

zamestnaní, a to najmä u žien, čo sa prejavilo aj v náraste počtu evidovaných UoZ s predchádzajúcim 

pracovným uplatnením v zahraničí. Subsektor zdravotníctvo bol exponovaný zvýšením pracovného 

nasadenia zdravotníkov, vrátane nadčasov a pracovnej pohotovosti. Z regionálneho aspektu bol 

sektorovo špecifickou nezamestnanosťou zasiahnutý najmä Prešovský kraj a Banskobystrický kraj, 

naopak Bratislavský kraj a Trnavský kraj sa vyznačovali najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti. Z vývoja rodovej štruktúry sektorovo špecifických UoZ vyplýva, že vplyv pandémie 

COVID-19 bol v absolútnych počtoch podstatne výraznejší u žien ako u mužov, a to najmä u žien 

pracujúcich v sociálnych službách. 

 Sektor remeslá a osobné služby 

V sektorovej štruktúre NSP/SRI zahrňuje sektor remeslá a osobné služby nasledovné divízie SK NACE 

Rev. 2:  

▪ Bezpečnostné a pátracie služby,  

▪ Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,  

▪ Ostatné osobné služby,  

▪ Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.  
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Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži a ženy spolu) tvorili k 31. 12. 2020 približne 5,4 %-ný podiel na 

zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. 

Pomerné zastúpenie mužov a žien vykonávajúcich sektorovo špecifické zamestnania bolo približne 

43,0 % mužov a 57,0 % žien. 

Z hľadiska nezamestnanosti tvorili sektorovo špecifickí UoZ (muži a ženy spolu) približne 7,8 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a vývoja v čase pandémie nového koronavírusu, je uvedená v nasledujúcom 

texte. 

Graf č. 49 Rodová štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
remeslá a osobné služby od januára 2019 do decembra 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Celkový počet UoZ (t. j. mužov a žien spolu) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre 

sektor remeslá a osobné služby od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu pandémie 

COVID-19, vzrástol približne o 36,1 %. Predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa vyznačovalo 

poklesom UoZ, pričom ich počet sa znížil o 0,7 %. Celkovo tak počas sledovaného obdobia prišlo 

k nárastu počtu UoZ o 35,2 %. Z hľadiska pohlavia prevažoval počet žien UoZ. Podiel žien UoZ sa 

pohyboval od 63,4 % v decembri 2020 do 66,7 % v auguste 2019. Celkovo sa podiel žien UoZ počas 
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sledovaného obdobia znížil o 1,8 p. b. Najvyšší počet žien UoZ v tomto sektore (približne 8 000 osôb) 

bol v decembri 2020 a ich najnižší počet (5 670) bol v decembri 2019. Najviac mužov UoZ bolo 

v decembri 2020, a to 4 580 osôb, a najmenej, s počtom 2 930, ich bolo v auguste 2019. Celkovo sa 

počet žien UoZ zvýšil o 31,4 %. Pokles pred pandémiou COVID-19 predstavoval 3,1 % a od marca 2020 

do konca sledovaného obdobia prišlo k nárastu o 35,6 %. Celkový nárast počtu mužov UoZ bol počas 

sledovaného obdobia vo výške 42,3 %. Obdobie pred pandémiou COVID-19 sa vyznačovalo ich 

nárastom o 3,9 %. Po vypuknutí pandémie COVID-19 sa počet mužov UoZ zvýšil o 36,9 %. 

Graf č. 50 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov a žien v sektore remeslá a osobné služby 
v porovnaní s celoštátnou mierou za roky 2019 a 2020  

 

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

Vyššie uvedený graf porovnáva mieru špecifickej nezamestnanosti v sektore s mierou špecifickej 

nezamestnanosti v SR, a to v členení podľa pohlavia. Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v tomto 

sektore bola v roku 2019 o 3,5 p. b. nižšia, ako miera špecifickej nezamestnanosti žien. V roku 2020 

tento rozdiel predstavoval 3,8 p. b. Oproti SR bola v roku 2019 miera špecifickej nezamestnanosti 

mužov vyššia o 0,3 p. b. a dosiahla 4,1 %. V roku 2020 bol tento rozdiel oproti SR 0,9 p. b., pričom miera 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla za sektor 6,8 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien 

v roku 2019 bola 7,6 % a v roku 2020 to bolo 10,6 %. Miera špecifickej nezamestnanosti žien preto bola 

v roku 2019 oproti SR vyššia o 3,2 p. b., resp. o 4,6 p. b. vyššia v roku 2020. Medziročne miera špecifickej 

nezamestnanosti žien vzrástla o 3,0 p. b. a u mužov o 2,7 p. b. 
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Obrázok č. 176 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore remeslá a osobné služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera špecifickej nezamestnanosti žien v troch 

krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť žien v sektore bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 12,8 %. Rovnako vysoká miera špecifickej nezamestnanosti žien bola 

aj v Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore v roku 2019 

bola v Bratislavskom kraji, a to 3,1 %. Nízka miera špecifickej nezamestnanosti žien (5,3 %) bola v tomto 

roku aj v Trnavskom kraji. 
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Obrázok č. 177 Miera špecifickej nezamestnanosti žien v sektore remeslá a osobné služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery špecifickej nezamestnanosti žien v decembri 2020 možno 

konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti 

žien v sektore bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 16,1 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska 

miery špecifickej nezamestnanosti žien výrazne prekročený aj v Košickom kraji, kde dosiahol 15,0 %. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 

5,2 %. Aj v Trenčianskom kraji bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti žien, a to 8,3 %. 
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Obrázok č. 178 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore remeslá a osobné služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2019  

 

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

V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery špecifickej nezamestnanosti mužov v troch krajoch 

vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola najvyššia miera špecifickej 

nezamestnanosti mužov v Košickom kraji, kde dosiahla 8,7 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

zaznamenaná v Prešovskom kraji, a to 6,9 %. V opačnom spektre sa nachádza Bratislavský kraj, kde 

bola v tomto roku najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov, a to 1,7 %. Okrem toho bola 

nízka miera špecifickej nezamestnanosti mužov aj v Trnavskom kraji, a to 2,4 %. 
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Obrázok č. 179 Miera špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore remeslá a osobné služby 
v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 12. 2020  

 

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

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou špecifickej nezamestnanosti 

mužov v troch krajoch. U mužov bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti v tomto sektore 

v Košickom kraji, kde to bolo 12,8 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mužov dosiahla približne 10,3 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou 

mierou špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla iba 3,2 %. Druhá 

najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 5,2 %, bola v Trenčianskom kraji. 
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Obrázok č. 180 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti žien v sektore remeslá a osobné 
služby v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020  

 

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

Medziročná zmena miery špecifickej nezamestnanosti žien počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi 

decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore zvýšenie približne o 3,0 p. b. Najvyšší 

medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 5,0 p. b. Vysoký nárast miery 

špecifickej nezamestnanosti žien bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji, a to 3,5 p. b. Na druhej strane 

spektra sa z hľadiska zmeny miery špecifickej nezamestnanosti žien nachádzal Bratislavský kraj, kde 

medziročný nárast predstavoval iba 2,1 p. b. a Košický kraj, kde to bolo 2,2 p. b. 
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Obrázok č. 181 Rozdiel vo výške miery špecifickej nezamestnanosti mužov v sektore remeslá 
a osobné služby v regionálnom členení podľa krajov v SR medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 
2020  

 

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

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery špecifickej 

nezamestnanosti mužov zvýšenie približne o 2,7 p. b. Na základe porovnania krajov bol najvyšší nárast 

dosiahnutý v Košickom kraji, a to 4,1 p. b. Vysoký nárast miery špecifickej nezamestnanosti mužov 

počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji (o 3,8 p. b.). Lepšie na tom z hľadiska 

zmeny miery špecifickej nezamestnanosti boli muži v Bratislavskom kraji s nárastom o 1,5 p. b. a muži 

v Trenčianskom kraji, kde zvýšenie predstavovalo 2,1 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore remeslá a osobné služby sa najvýraznejšie prejavila v počte žien, 

ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali niektoré zo zamestnaní: 

▪ upratovačka, 

▪ kaderníčka, 

▪ pomocná pracovníčka údržby budov a areálov. 

Obdobne aj u mužov išlo najmä o tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 
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▪ údržbár, 

▪ pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), 

▪ pomocný pracovník údržby budov a areálov. 

V sektore remeslá a osobné služby, ktorý je charakteristický prevažným zastúpením žien, prevyšoval 

v rokoch 2019 aj 2020 počet žien UoZ nad počtom mužov UoZ. Taktiež miera špecifickej 

nezamestnanosti v sektore dosahovala v sledovanom období vyššie hodnoty u žien. Dôvodom bolo, že 

z celkového počtu žien, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 

2020 alebo bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, tvorili ženy UoZ takmer 11,0 %. V prípade 

mužského pohlavia bol príslušný podiel podstatne menší, a to necelých 7,0 %. Remeslá a osobné služby 

teda poskytovali stabilnejšie možnosti uplatnenia mužom než ženám, pričom pandémia COVID-19 

tento rozdiel mierne zvýraznila. Medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020 sa v tomto sektore výraznejšie zvýšila 

miera špecifickej nezamestnanosti žien ako mužov, pričom z regionálneho hľadiska bol u mužov najviac 

zasiahnutý Košický a Trnavský kraj a u žien to bol najmä Banskobystrický kraj. Tak u mužov, ako aj 

u žien sa zvýšenie nezamestnanosti prejavilo najmä v zamestnaniach s nižšou úrovňou zručností. 

2.3 Zhrnutie 

Sektorové charakteristiky uvedené v Priebežnej správe č. 11 zachytili vývoj početnosti UoZ, ako aj 

mieru špecifickej nezamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI z rodového a regionálneho 

hľadiska. Na tento účel inovatívne vyvinutý a aplikovaný ukazovateľ „miera špecifickej 

nezamestnanosti“ vyjadruje podiel sektorovo špecifických UoZ vzhľadom na súčet sektorovo 

špecifických UoZ a sektorovo špecifických zamestnancov (podrobnosti sú uvedené v časti „Metodika 

a vymedzenie pojmov“). 

Z rozboru vývoja na trhu práce v rokoch 2019 a 2020 vyplýva, že pandémia COVID-19 sa v sektorovej 

štruktúre NSP/SRI prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej 

nezamestnanosti: 
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- mužov v sektoroch: 

- obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, hlavne vysokých počtov 

kuchárov, čašníkov, obchodných zástupcov, 

- stavebníctvo, geodézia a kartografia, osobitne u početne zastúpených 

pomocných pracovníkov na stavbe budov, ako aj kvalifikovaných pracovníkov 

a remeselníkov, 

- automobilový priemysel a strojárstvo, najmä montážnych pracovníkov, 

- doprava, logistika, poštové služby, a to najmä pracovníkov v sklade a vodičov 

automobilov, 

- žien v sektoroch: 

- obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, a to predovšetkým vysoko 

početných čašníčok, servírok, predavačiek, 

- administratíva, ekonomika, manažment, hlavne všeobecných a pomocných 

administratívnych pracovníčok, odborných administratívnych asistentiek, 

- remeslá a osobné služby, najmä upratovačiek, kaderníčok, pomocných 

pracovníčok údržby budov a areálov, 

- globálne mužov aj žien vykonávajúcich zamestnania s nízkou úrovňou zručností v rámci 

hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 

- žien vykonávajúcich administratívne práce s nižšou a strednou úrovňou zručností na celom 

trhu práce, 

- mužov aj žien v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. 
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Celkový počet sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 12. 2019 predstavoval približne 111 tis. osôb. 

V tomto počte metodicky nie sú zahrnuté osoby v evidencii UoZ, ktoré nie je možné klasifikačne 

špecifikovať podľa konkrétnych sektorov NSP/SRI, pretože bezprostredne pred zaradením do evidencie 

UoZ nemali uvedené žiadne vykonávané zamestnanie, a to najmä dlhodobo nezamestnaní, absolventi 

škôl, ktorí nezískali prvé platené zamestnanie, iní pomocní pracovníci inde neuvedení a pod. Z tohto 

počtu sektorovo špecifických UoZ, t. j. z približne 111 tis. osôb, bolo takmer 54,0 % žien a 46,0 % 

mužov. 

K 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ najmä z dôvodu pandémie COVID-19 zvýšil na 

približne 160 tis. osôb. Podiel mužov na tomto počte sa mierne zvýšil na približne 49,0 % a podiel žien 

poklesol na 51,0 %. V absolútnych číslach sa počet mužov UoZ zvýšil o približne 26,7 tis. osôb a počet 

žien UoZ vzrástol o 22,5 tis. osôb. Tento nárast počtu UoZ bol u mužov aj u žien najvýraznejší v sektore 

obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, kde pribudlo medzi sektorovo špecifických UoZ 

približne 5,5 tis. mužov a 9,8 tis. žien. Počet sektorovo špecifických UoZ mužov medziročne výrazne 

vzrástol aj v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia (približne o 4,9 tis.) a v sektore automobilový 

priemysel a strojárstvo, kde sa počet mužov UoZ zvýšil o 4,5 tis. U žien výrazne vzrástol počet UoZ aj 

v sektore administratíva, ekonomika, manažment (nárast približne o 3,7 tis.) a v sektore remeslá 

a osobné služby, kde zvýšenie predstavovalo cca 2,3 tis. osôb. 

Sektory, ktoré zaznamenali najvyšší nárast počtu sektorovo špecifických UoZ v absolútnych číslach 

súčasne patrili aj medzi sektory s najvyšším počtom sektorovo špecifických UoZ (mužov a žien spolu) 

ku koncu roku 2020. Išlo najmä o sektory:  

- obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch (cca 38,5 tis. osôb), 

- administratíva, ekonomika, manažment (cca 18,5 tis. osôb) a 

- automobilový priemysel a strojárstvo (18,3 tis. osôb). 

Najmenej sektorovo špecifických UoZ (mužov aj žien spolu) bolo v tých sektoroch, ktoré patria medzi 

sektory s najnižším počtom sektorovo špecifických zamestnancov. Ide najmä o sektory: 

- celulózo-papierenský a polygrafický priemysel (približne 440 osôb), 

- sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály (približne 710 osôb) a 

- hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (približne 850 osôb). 
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Z hľadiska miery špecifickej nezamestnanosti mužov bola jej najvyššia hodnota na konci roku 2019 

v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, kde predstavovala 9,2 %. Z regionálneho 

hľadiska tu bola najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti mužov v Košickom a Prešovskom kraji, 

kde to bolo 20,1 %, resp. 19,1 %. Podobne vysoká miera špecifickej nezamestnanosti mužov bola 

v tomto roku aj v sektore voda, odpad a životné prostredie, kde to bolo 9,1 %. V rovnakých sektoroch 

bola aj najvyššia miera špecifickej nezamestnanosti žien. V sektore voda, odpad a životné prostredie 

bola miera špecifickej nezamestnanosti žien až 23,4 %. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel sa vyznačoval mierou špecifickej nezamestnanosti žien na úrovni 22,8 %.  

Na druhej strane najnižšia miera špecifickej nezamestnanosti mužov bola v roku 2019 evidovaná 

v sektore informačné technológie a telekomunikácie, kde to bolo iba 1,3 % a v sektore zdravotníctvo, 

sociálne služby s mierou 1,5 %. U žien boli v roku 2019 dosiahnuté najnižšie hodnoty miery špecifickej 

nezamestnanosti v sektore verejné služby a správa, s hodnotou 0,7 % a v sektore vzdelávanie, výchova 

a šport s mierou 1,5 %. 

Rok 2020 sa u mužov vyznačoval najvyššou mierou špecifickej nezamestnanosti v sektore voda, odpad 

a životné prostredie, kde jej úroveň bola 11,8 %. Na druhom mieste sa v tomto roku nachádzal sektor 

sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, kde bola miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti 11,7 %. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, ktorý mal 

nízky počet UoZ, vykazoval vysokú mieru špecifickej nezamestnanosti z dôvodu nízkeho počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov. V tomto malom sektore aj málo UoZ výrazne ovplyvňuje mieru 

špecifickej nezamestnanosti. U žien na prvých dvoch priečkach zostalo zachované poradie sektorov 

z roku 2019, pričom v sektore voda, odpad a životné prostredie bola miera špecifickej nezamestnanosti 

žien 27,1 %. Rovnako aj sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel mal vysokú mieru 

špecifickej nezamestnanosti žien, a to 26,3 %. 

Poradie sektorov s najnižšou mierou špecifickej nezamestnanosti u mužov aj žien bolo v roku 2020 

zhodné s tým v roku 2019. V sektore informačné technológie a telekomunikácie to bolo u mužov 1,9 % 

a v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bola miera 2,0 %. U žien boli v roku 2020 dosiahnuté 

najnižšie hodnoty miery špecifickej nezamestnanosti v sektore verejné služby a správa, a to 0,9 % 

a v sektore vzdelávanie, výchova a šport s hodnotou 1,9 %. 

Najvýraznejší medziročný nárast miery špecifickej nezamestnanosti medzi rokmi 2019 a 2020 

u mužov bol v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, kde nastalo zvýšenie 
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o 4,6 p. b. Na druhom mieste bol sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, kde 

miera špecifickej nezamestnanosti mužov vzrástla o 4,2 p. b. V tomto malom sektore aj mierne 

zvýšenie počtu UoZ výrazne ovplyvnilo mieru špecifickej nezamestnanosti. Tretí najvýraznejší nárast 

bol v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia na úrovni 3,9 p. b. U žien táto miera najvýraznejšie 

vzrástla v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, a to o 4,3 %. Výrazný rast bol aj 

v sektore voda, odpad a životné prostredie (zvýšenie o 3,7 p. b.)  a v sektore lesné hospodárstvo a 

drevospracujúci priemysel (zvýšenie o 3,5 p. b.). 

Sektory najmenej zasiahnuté zvýšením miery špecifickej nezamestnanosti počas pandémie COVID-

19 medzi rokmi 2019 a 2020 u mužov boli celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, kde miera 

špecifickej nezamestnanosti vzrástla iba o 0,3 p. b. a ďalej sektor verejné služby a správa a sektor 

zdravotníctvo, sociálne služby. U žien najmenej vzrástla miera špecifickej nezamestnanosti v sektore 

verejné služby a správa, a to len o 0,1 p. b. Nízky rast miery špecifickej nezamestnanosti u žien bol aj 

v sektoroch s nízkym zastúpením žien, a to v sektore ťažba a úprava surovín, geológia a v sektore 

informačné technológie a telekomunikácie. 

Spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní s najvyššími prírastkami počtu UoZ v období pandémie 

COVID-19 u mužov prevažovali pomocní pracovníci na stavbe budov, manipulační pracovníci 

a pracovníci v sklade, kuchári, montážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe, čašníci, pracovníci 

na čistenie verejných priestranstiev a pod. O všetkých týchto zamestnaniach možno hovoriť ako 

o nízko kvalifikovaných. U žien boli najpočetnejšími zamestnaniami medzi UoZ upratovačky, 

predavačky, všeobecné administratívne pracovníčky, čašníčky a servírky, pomocníčky v kuchyni 

a chyžné. Jednoznačne najnegatívnejšie ovplyvnila pandémia COVID-19 mužov aj ženy, ktorých 

vykonávané zamestnania boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, t. j. zamestnania s najnižšou úrovňou odborných zručností, vedomostí a schopností, a to 

naprieč celým spektrom sektorovej štruktúry NSP/SRI. 
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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 

Kvalitní a kvalifikovaní zamestnanci sú jedným zo základných predpokladov náležitého fungovania 

akéhokoľvek podniku. Stabilná pozícia na trhu a možný rozvoj firiem závisí vo veľkej miere aj od 

personálnych zdrojov. Mnohí zamestnávatelia si v súčasnosti uvedomujú významnosť 

a nevyhnutnosť investícií do rozvoja ľudských zdrojov, aby následne vedeli napredovať a rozvíjať 

vlastné podnikanie.  

Pripravenosť zamestnávateľov, ale aj zamestnancov potýkať sa a riešiť výzvy, ktoré prináša 

technologický pokrok a inovácie v súčasnom období podporuje, okrem iného, aj Výskumná agentúra, 

ktorá je správcom programu „Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania“. Táto 

vyhlásila 30. júla 202139 novú otvorenú Výzvu na podporu inovácií a rozvoja podnikania40 – BIN02, 

ktorá je financovaná z grantov EHP, ale aj zo štátneho rozpočtu SR. Podpora je zameraná na dve oblasti, 

a to: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám 

pri samostatnom bývaní.  

Finančné prostriedky získajú tí zamestnávatelia, ktorí plánujú riešiť projekty súvisiace s vývojom, 

zavádzaním a komercializáciou inovačných technológií, procesov i produktov, pričom napr. podporia 

rast zamestnanosti, zníženie emisií CO², ale aj produkciu odpadov, budú využívať nové materiály, 

inteligentné stavebné riešenia, inovatívne technológie v rámci lekárskej starostlivosti, inteligentné 

textílie a iné. 

 
39 uzatvorenie výzvy je 4. októbra 2021 – bližšie informácie sú na: Vyhlásené výzvy (vyskumnaagentura.sk) 
40 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ekonomické správy – Výskum, 
vývoj a inovácie - Slovensko [online]. [cit. 2021-09-07]. Dostupné na internete: Ďalšia výzva na podporu inovácií 
a rozvoja podnikania - Detail web obsahu - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk) 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/885ROfbYvA6I/content/dalsia-vyzva-na-podporu-inovacii-a-rozvoja-podnikania?p_p_auth=KQMYQIUF&_101_INSTANCE_885ROfbYvA6I_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fprilezitosti_pre_podnikanie-veda_vyskum_a_inovacie
https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/885ROfbYvA6I/content/dalsia-vyzva-na-podporu-inovacii-a-rozvoja-podnikania?p_p_auth=KQMYQIUF&_101_INSTANCE_885ROfbYvA6I_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fprilezitosti_pre_podnikanie-veda_vyskum_a_inovacie
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Koneční prijímatelia služieb a produktov oceňujú pridanú hodnotu inovovaného produktu, tí 

osvietenejší aj produkt alebo službu, ktorá je prijateľná pre životné prostredie a jeho ochranu. 

Vyváženosť vedy, techniky, pokroku, inovácií a zároveň udržateľnosť v rámci životného prostredia je 

náročná rovnica, ktorú pomáhajú riešiť šikovní progresívni jedinci – a i tu platí nenahraditeľnosť 

ľudského umu a zmýšľania. 

Register zamestnaní IS NSP/SRI bol v sledovanom období doplnený o desiatky inovovaných kariet 

zamestnaní, ktoré obsahujú aktuálne požiadavky trhu práce, a to z rozličných sektorov národného 

hospodárstva SR. Zaujímavosťou je, že inovácie sa naozaj dotýkajú každej sféry pracovného 

i súkromného života a držať krok s technologickým pokrokom je naozaj výzvou pre kvalifikovaných ľudí. 

V nasledujúcich kapitolách sú zosumarizované informácie o NŠZ za 24 sektorov národného 

hospodárstva a hlavné zmeny, ktoré súvisia s trhom práce a požiadavkami na ľudské zdroje. 

3.1 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

V sledovanom období boli realizované tri druhy zmien v garanciách NŠZ, ktoré si sektorové rady 

schválili. Konkrétne išlo o: 

1. doplnenie nových NŠZ do zoznamov garantovaných NŠZ, 

2. vyradenie vybraných NŠZ zo zoznamov garantovaných NŠZ a 

3. premenovanie názvov garantovaných NŠZ. 

Viac informácií o predmetnej problematike je uvedených v nasledujúcich podkapitolách. 

 Určenie autorstva k NŠZ 

V súvislosti s určením autorstva sa zrealizovali aj v tomto období viaceré zmeny vo vybraných 

sektorových radách. Podrobnejšie údaje sú uvedené v jednotlivých Informáciách tajomníkov, kde sa 

v prílohách nachádza buď jeden zoznam, v rámci ktorého sú ku všetkým garantovaným NŠZ pridelení 

autori alebo sú uvádzané zoznamy dva – pri druhom ide o garantované NŠZ, ku ktorým ešte autor 

priradený nebol. Dôvodom je buď výmena autora, resp. doplnenie nového autora ku garantovanému 

- doteraz autorom neobsadenému NŠZ. 
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 Zhrnutie presunov garancií NŠZ  

V sledovanom období neprišlo ku žiadnemu presunu garantovaných NŠZ medzi sektorovými radami. 

 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ  

V predchádzajúcom období boli schválené návrhy na zrušenie u 28-ich garantovaných NŠZ, 

v sledovanom období išlo už iba o 5 zrušených NŠZ. K zrušeniu prišlo v dvoch sektorových radách – viď 

tabuľka nižšie, kde sú uvádzané aj dôvody zrušenia. 

3.2 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

V sledovanom období boli realizované tri druhy zmien v garanciách NŠZ, ktoré si sektorové rady 

schválili. Konkrétne išlo o: 

1. doplnenie nových NŠZ do zoznamov garantovaných NŠZ, 

2. vyradenie vybraných NŠZ zo zoznamov garantovaných NŠZ a 

3. premenovanie názvov garantovaných NŠZ. 

Viac informácií o predmetnej problematike je uvedených v nasledujúcich podkapitolách. 

 Určenie autorstva k NŠZ 

V súvislosti s určením autorstva sa zrealizovali aj v tomto období viaceré zmeny vo vybraných 

sektorových radách. Podrobnejšie údaje sú uvedené v jednotlivých Informáciách tajomníkov, kde sa 

v prílohách nachádza buď jeden zoznam, v rámci ktorého sú ku všetkým garantovaným NŠZ pridelení 

autori alebo sú uvádzané zoznamy dva – pri druhom ide o garantované NŠZ, ku ktorým ešte autor 

priradený nebol. Dôvodom je buď výmena autora, resp. doplnenie nového autora ku garantovanému 

- doteraz autorom neobsadenému NŠZ. 

 Zhrnutie presunov garancií NŠZ  

V sledovanom období neprišlo ku žiadnemu presunu garantovaných NŠZ medzi sektorovými radami. 
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 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ  

V predchádzajúcom období boli schválené návrhy na zrušenie u 28-ich garantovaných NŠZ, 

v sledovanom období išlo už iba o 5 zrušených NŠZ. K zrušeniu prišlo v dvoch sektorových radách – viď 

tabuľka nižšie, kde sú uvádzané aj dôvody zrušenia. 

Tabuľka č. 15 Sumarizácia evidencie zrušených garantovaných NŠZ za sektorové rady 
v sledovanom období 

P. 
č. 

Garantujúca 
sektorová rada 

Názov NŠZ SK ISCO-08 
Úroveň 
SKKR 

Dôvod zrušenia 
Zverejnený 
NŠZ v IS 

1 

Sektorová rada pre 
informačné 
technológie a 
telekomunikácie 

Webový 
technik 

3514000 4 

Jedná o zastaranú pozíciu - 
súhlasné stanovisko 
pripojil predseda SR 
František Jakab a rovnako 
aj prof. Ľudovít Molnár 
(ETFP). 

Áno 

2 

Sektorová rada pre 
verejné služby a 
správu 

Colník 3351000 2 
Legislatívne zmeny - de 
facto zánik takejto funkcie. 

Nie 

3 Policajt – kadet 5412999  
Zmena legislatívy, v 
novom zákone už kadet 
nebude figurovať. 

Nie 

4 

Špecialista 
štátneho 
odborného 
dozoru,  
povoľovania a 
regulácie 
dopravnej 
infraštruktúry 

2149029 7 

Duplicita s Odborný 
pracovník štátneho 
odborného dozoru, 
povoľovania a regulácie 
dopravy a dopravnej 
infraštruktúry“. 

Áno 

5 
Koordinátor 
aktivačných 
prác 

3359028 4 

Je to nevytvorený a 
nezverejnený NŠZ, ktorý 
pri súčasnej legislatíve 
nemá zmysel vytvárať, 
keďže takáto samostatná 
pracovná pozícia de facto 
neexistuje. 

Nie 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Nové NŠZ zaradené do štruktúry garantovaných NŠZ 

V sledovanom období išlo o 5 návrhov na nové garantované NŠZ – za dve sektorové rady. Sektorová 

rada pre energetiku, plyn, elektrinu odsúhlasila dva nové NŠZ a Sektorová rada pre verejné služby 

a správu odsúhlasila tri nové NŠZ. 
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Tabuľka č. 16 Sumarizácia evidencie nových NŠZ prijatých sektorovými radami do garancie v 
sledovanom období 

P. 
č. 

Garantujúca 
sektorová rada 

Názov NŠZ SK ISCO-08 
Odsúhlasené 
sektorovou 
radou 

1 Sektorová rada pre 
energetiku, plyn, 
elektrinu 

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, 
vývoja a technického rozvoja v energetike 
a plynárenstve 

2151011 Áno 

2 
Vedecký a pedagogický pracovník v 
energetike a plynárenstve 

2151011 Áno 

3 Sektorová rada pre 
verejné služby a 
správu 

Odborný pracovník v oblasti colného 
dohľadu 

3351001 Áno 

4 Vyšetrovateľ finančnej správy 3351006 Áno 

5 Špecialista v colnej oblasti 2411016 Áno 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Návrhy na premenovanie NŠZ 

Najväčšie zmeny v garancii NŠZ sa týkali oblasti premenovania. Najviac zmien v premenovaní NŠZ  

schválila Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (5), pričom spolu išlo o 8 odsúhlasených 

návrhov na premenovanie garantovaných NŠZ v rámci sektorových rád. 

Tabuľka č. 17 Sumarizácia evidencie premenovania NŠZ za sektorové rady v sledovanom období 

P. 
č. 

Garantujúca sektorová 
rada 

Názov NŠZ SK ISCO-08 
Úroveň 
SKKR 

Zverejnený 
NŠZ v IS 

1 
Sektorová rada pre 
dopravu, logistiku, 
poštové služby 

Vodič nákladného motorového 
vozidla 

8332001 3 Áno 

2 
Sektorová rada pre 
informačné technológie a 
telekomunikácie 

Špecialista kybernetickej 
bezpečnosti 

2529001 2 Nie 

3 
Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

Odborný pracovník exekučnej 
agendy 

3353007 4 Áno 

4 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 
služby 

Sestra špecialistka v ošetrovateľskej 
starostlivosti v psychiatrii 

2221009 6 Áno 

5 Dentálna hygienička 3251002 6 Áno 

6 
Poradca pre jednotlivca, pár a 
rodinu 

2635002 2 Nie 

7 Revízny farmaceut 2262008 2 Nie 

8 Metodik v oblasti sociálnej pomoci 2635008 2 Nie 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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 Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ  

V sledovanom období sektorové rady neschvaľovali žiadne návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do 

jedného NŠZ. 

 Návrhy na rozdelenie jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ 

V sledovanom období sektorové rady neschválili ani jedno rozdelenie garantovaného NŠZ do viacerých 

nových NŠZ. 

 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ 

Celkové počty garantovaných NŠZ sa u väčšiny sektorových rád, v sledovanom období, nezmenili. 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Aktivite č. 1 v časti: „Sumárne zhodnotenie zmien počtu 

garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady“.  

Počet garantovaných NŠZ sa nezmenil – spolu je v IS NSP/SRI 1942 NŠZ. V nasledujúcom grafe je 

zobrazené podielové zastúpenie NŠZ v jednotlivých sektorových radách z celkového počtu - s uvedením 

výšky % podielu.  

Zmeny v počtoch garantovaných NŠZ zaznamenali iba tieto tri sektorové rady: 

1. Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu (+2), 

2. Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie (-1) a 

3. Sektorová rada pre verejné služby a správu (-1). 
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Graf č. 51 Percentuálny podiel garantovaných NŠZ v jednotlivých sektorových radách na 
celkovom počte NŠZ 

 

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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

3.3 Metodická a organizačno-technická pomoc v oblasti garantovaných NŠZ 

 Zmeny položiek v štruktúre NŠZ 

3.3.1.1 Aktivity v oblasti SZČ 

V sledovanom období uplatnila Aliancia pripomienky ku schválenému aktualizovanému súboru 

odborných vedomostí a odborných zručností pre podnikanie – živnostenskému minimu, ktorý na 

základe podnetov jej členov Realizačný tím SRI upravil a dopracoval. Upravenú verziu schválila Aliancia 

dňa 20. 8. 2021 a následne bol do IS NSP/SRI doplnený ku zodpovedajúcim NŠZ. Išlo o: 
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1. už schválené a zverejnené NŠZ, ktoré boli identifikované ako remeselná/viazaná živnosť, 

2. NŠZ v procese schvaľovania, v rámci ktorých boli uvádzané informácie týkajúce sa 

remeselnej/viazanej živnosti a 

3. NŠZ v procese tvorby/revízie, ktoré boli otvorené pre možnosť zadania typu SZČ. 

Do možnosti výberu typu SZČ boli doplnené nové položky, a to: 

1. samostatne hospodáriaci roľník, 

2. slobodné povolanie,  

3. voľná živnosť a  

4. podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov41. 

V rovnakom období sa zrealizovala úprava aj súboru základných informácií, odborných vedomostí a 

odborných zručností v oblasti podnikania, ktoré zjednocujú všetky povolania spojené s prácou s 

ľudským telom. Členovia pracovnej skupiny, vytvorenej na tento účel, upravili predmetný súbor, 

pričom Realizačný tím SRI doplnil a navrhol upraviť niektoré položky. Po jeho schválení dňa 23. 8. 2021 

Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby, bol postúpený na schvaľovanie Aliancii. 

 Aktualizácia Metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI 

a prezentácie na školenie  

V sledovanom období boli do manuálu doplnené nasledujúce oblasti: 

1. inovácie42, 

2. odborné vedomosti a odborné zručnosti43, 

3. oblasť SZČ44. 

 
41 toto sa ešte pripravuje  
42 oblasť na vrchnej tmavozelenej lište, ktorá dopĺňa informácie o inováciách na karte zamestnania 
43 funkcionalita tlačidla “Top 20” 
44 doplnenie ďalších možností vo výbere 
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Najnovšia verzia manuálu je uvedená v Prílohe č. 33.  

 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI 

3.3.3.1 Formy metodickej a organizačno-technickej pomoci  

Jednou z tradičných foriem metodickej pomoci sú každomesačné školenia určené pre autorov NŠZ 

a členov pracovných skupín, aby boli schopní tvoriť/revidovať a pripomienkovať garantované NŠZ. 

Prierezové NŠZ sú priebežne konzultované s vybranými členmi ETFP (Expertný tím finálnych 

posudzovateľov). Tajomníci a metodici poskytujú profesionálnu metodickú podporu autorom i členom 

pracovných skupín pri riešení pripomienok, návrhov a organizačno-technického zabezpečenia 

v súvislosti s tvorbou/revíziou NŠZ. 

V sledovanom období Realizačný tím SRI vytvoril ďalšie krátke videoškolenia, ktoré sa týkali 

nasledujúcich oblastí: 

1. Znalecké činnosti45 a 

2. Vzdelanie, regulácie a prax46. 

Vzhľadom na nižší počet novo vyškolených autorov v sledovanom období poklesol aj počet otázok, 

námetov, návrhov a pripomienok od novo zapojených expertov do tvorby/revízie NŠZ. V rámci 

konzultácií s tajomníkmi sektorových rád si autori overovali niektoré skutočnosti, resp. sa bližšie 

zaujímali o vybrané oblasti – najmä v rámci tvorby NŠZ, kedy karta zamestnania bola na začiatku ich 

práce v IS NSP/SRI úplne prázdna.  

 Expertný tím finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ 

Aj v tomto období členovia ETFP priebežne pripomienkovali prierezové NŠZ vytvorené/zrevidované 

autormi v IS NSP/SRI. Nasledujúca tabuľka uvádza ich zoznam – spolu išlo o 19 NŠZ a k viacerým z nich 

mali členovi pripomienky, ktoré následne riešili autori NŠZ v spolupráci s tajomníkmi. 

  

 
45 viac na: https://youtu.be/mgdCBrVcty0 
46 viac na: NŠZ úroveň vzdelania, regulácie, prax - YouTube 

https://youtu.be/mgdCBrVcty0
https://www.youtube.com/watch?v=HFFBA_6voCg
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Tabuľka č. 18 Zoznam prierezových NŠZ spripomienkovaných členmi ETFP v sledovanom období 

P. č. SK ISCO-08 Názov prierezového NŠZ 
Revízia/

Tvorba 
Oblasť 

Termín 

podľa har-

mono-

gramu 

Pripomienk

ujúci expert 

1 1219006 
Riadiaci pracovník (manažér) 

prevádzkového úseku  
R 

Administratíva, 

ekonomika, manažment 
Jún 2021  Pongrácz  

2 3313002 
Odborný pracovník kalkulácií, 

cien a nákladov  
R 

Administratíva, 

ekonomika, manažment 
Júl 2021 Rievajová  

3 3341001 
Supervízor administratívnych 

pracovníkov  
R 

Administratíva, 

ekonomika, manažment 
Júl 2021 Pavelka  

4 2411005 Metodik účtovníctva R 
Administratíva, 

ekonomika, manažment 
Júl 2021 Nemeth  

5 4416000 
Administratívny pracovník v 

oblasti ľudských zdrojov  
R 

Administratíva, 

ekonomika, manažment 
Júl 2021 Rievajová  

6 2422013 Strategický nákupca  R 
Administratíva, 

ekonomika, manažment 
Júl 2021 Pavelka  

7 1212001 

Riadiaci pracovník (manažér) 

ľudských zdrojov (personálny 

riaditeľ)  

R 
Administratíva, 

ekonomika, manažment 
Júl 2021 Nemeth  

8 2411001 Hlavný účtovník  R 
Administratíva, 

ekonomika, manažment 

August 

2021 
Bernátek  

9 3411001 Právny asistent  R 
Administratíva, 

ekonomika, manažment 

August 

2021 
Rievajová  

10 2631002 
Ekonomický analytik, 

prognostik 
T 

Administratíva, 

ekonomika, manažment 

August 

2021 
Pavelka  

11 2521001 Databázový dizajnér R 
Informačné technológie a 

telekomunikácie 
marec 2021 

Ľudovít 

Molnár 

12 2521002 Správca databáz R 
Informačné technológie a 

telekomunikácie 
apríl 2021 

Ľuboš 

Pavelka 

13 2513004 
Špecialista vývoja 

používateľských rozhraní 
T 

Informačné technológie a 

telekomunikácie 
marec 2021 Kultan 

14 2513002 
Vývojár web stránok, 

internetu, intranetu 
T 

Informačné technológie a 

telekomunikácie 

február 

2021 
Pavelka 

15 1330001 

Riadiaci pracovník (manažér) 

riešení informačných 

technológií 

R 
Informačné technológie a 

telekomunikácie 

február 

2021 
Bernátek 

16 2153004 

Špecialista výstavby 

telekomunikačných 

technológií 

R 
Informačné technológie a 

telekomunikácie 

december 

2020 
Kultan 

17 2166002 
Projektant multimediálnych 

systémov 
R 

Informačné technológie a 

telekomunikácie 

december 

2020 
Bernátek 

18 2166003 Web dizajnér R 
Informačné technológie a 

telekomunikácie 

február 

2021 
Pavelka 

19 2529001 Špecialista bezpečnosti IKT  T 
Informačné technológie a 

telekomunikácie 
január 2021 Molnár 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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V nasledujúcej tabuľke sa uvádza rozdelenie 14-tich prierezových NŠZ medzi členov ETFP s cieľom ich 

pripomienkovania v období mesiacov október - november 2021. 

Tabuľka č. 19 Rozdelenie prierezových NŠZ na pripomienkovanie členmi ETFP v období mesiacov 
október – november 2021 

P. č. Názov prierezového NŠZ Oblasť 
Termín podľa 

harmonogramu 
Pripomienkujúci 
expert 

1 
Supervízor pracovníkov 
informačných služieb 

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

október 2021 Pongrácz 

2 
Špecialista optimalizácie a 
racionalizácie práce (normovač)  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

október 2021 Nemeth 

3 
Projektový špecialista (projektový 
manažér)  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

október 2021 Bernátek 

4 Výkonný riaditeľ 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

október 2021 Bernátek 

5 
Špecialista pre plánovanie a 
kontroling ľudských zdrojov  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

október 2021 Rievajová 

6 
Špecialista prevádzky mobilných a 
pevných technológií 

Informačné technológie a 
telekomunikácie 

október 2021 Molnár 

7 
Servisný a prevádzkový pracovník 
informačných technológií 

Informačné technológie a 
telekomunikácie 

október 2021 Pavelka 

8 
Pracovník zákazníckeho centra 
(kontaktného)   

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Pongrácz 

9 Špecialista účtovník  
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Rievajová 

10 Exekútor 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Bernátek 

11 Exekútorský koncipient 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Pavelka 

12 Špecialista v oblasti investícií  
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Nemeth 

13 
Riadiaci pracovník (manažér) v 
telekomunikáciách 

Informačné technológie a 
telekomunikácie 

november 2021 Molnár 

14 
Servisný a prevádzkový pracovník 
telekomunikačných zariadení 

Informačné technológie a 
telekomunikácie 

november 2021 Bernátek 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Vyhodnotenie školení  

Aj v rámci tohto obdobia boli pre autorov a členov pracovných skupín zrealizované viaceré školenia – 

vždy na začiatku mesiacov (júl – september 2021). Spolu za sledované obdobie bolo vyškolených 14 

účastníkov. 

V Prílohe č. 34 sa uvádzajú prezenčné listiny zo školení a v Prílohe č. 35 sú uvedené printscreeny 

obrazoviek zo školení. 
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U niektorých ďalších expertov išlo o  individuálne vyškolenie tajomníkom, nakoľko sa experti 

predmetného školenia v stanovenom čase nemohli z rôznych dôvodov zúčastniť.  

Tabuľka č. 20 Prehľad školení v mesiacoch júl - september 2021 

P. č. 
školenia 

Termín školenia 
Časový rozsah 
školenia  

Počet nahlásených 
účastníkov 

Počet reálne 
vyškolených 
účastníkov 

19 1. 7. 2021 1 h 30 m 10 9 

20 2. 8. 2021 1 h 30 m 6 5 

21 3. 9. 2021 - 0 0 

Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich obdobiach bolo zrealizovaných už 18 školení, poradové číslo 
školenia uvedeného v tabuľke v prvom riadku sa začína poradovým číslom 19.  
Zdroj: Realizačný tím SRI 
 

Graf č. 52 Porovnanie plánovaného počtu expertov na školenie s realitou  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.3.5.1 Vyhodnotenie otázok zo školení 

19. školenie viedol Ing. Michal Kitta a účastníci mali viaceré otázky, na ktoré zodpovedal školiteľ a 

metodička: 

- Otázka č. 1: „Kde v štruktúre NŠZ zaznačím to, že je dané povolanie náročné na morálny 

a etický profil?“ 

- Odpoveď č. 1: „Pokiaľ je etické správanie špecifické pri výkone daného zamestnania – 

uvádzame túto skutočnosť do OV a OZ a zároveň môžeme v rámci potreby využiť aj 

certifikáty, kde je možné uviesť napríklad aj “Odpis registra trestov”.“ 
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- Otázka č. 2: „Vo všeobecných kľúčových kompetenciách sú uvedené isté popisy toho, čo by 

mal daný zamestnanec ovládať. Je k týmto popisom uvedená aj určitá miera, ktorú by mal 

daný zamestnanec spĺňať?“ 

- Odpoveď č. 2: „Nie, miera uvedená nie je, daný zamestnanec by mal ovládať všetky 

kompetencie uvedené v popise pri danej úrovni. V rámci kvalifikačných úrovní NŠZ (5-847) je 

možné vybrané všeobecné kľúčové kompetencie znížiť o jednu úroveň s nižšou náročnosťou. 

Preto je veľmi dôležité vybrať zodpovedajúcu kvalifikačnú úroveň pre celý NŠZ, pretože táto 

sa potom prejaví aj vo výške požiadavky na úroveň všeobecných kľúčových kompetencií.“ 

- Otázka č. 3: „Keď idem revidovať NŠZ a v jeho štruktúre už sú uvedené dáta z minulého 

obdobia, môžem tieto dáta meniť?“ 

- Odpoveď č. 3: „Áno, všetky dáta sa môžu pri revízii meniť – je žiadúce, aby odrážali aktuálny 

stav a teda sa predpokladá, že sa budú dopĺňať nové požiadavky a vymazávať neaktuálne, 

resp. bude sa upravovať ich úroveň.“ 

- Otázka č. 4: „Môžem meniť položky v NŠZ iba so súhlasom tajomníka?“ 

- Odpoveď č. 4: „Nie, pri spracovaní NŠZ môžete meniť všetky položky aj bez povolenia 

tajomníka. Dôležité je dať tajomníkovi výsledok spracovania na kontrolu. V prípade, ak do 

niektorých kategórií, ako napr. oblasť „SZČ“ alebo „Znalecké činnosti“ by ste niečo chceli 

doplniť, ale nie sú pre Vás otvorené, treba kontaktovať tajomníka.“  

- Otázka č. 5: „OV a OZ majú byť spárované vždy iba 1:1?“ 

- Odpoveď č. 5: „Nie, môže nastať aj nepomer OV k OZ. Pomer 1:1 nie je pravidlom.“ 

- Otázka č. 6: „Kde nájdem možnosť párovania OV a OZ?“ 

- Odpoveď č. 6: „Na hlavnej stránke v karte konkrétneho zamestnania sa nachádza tlačidlo 

„Priradenie OV a OZ“.“ 

- Otázka č. 7: „Bude záznam zo školenia?“ 

- Odpoveď č. 7: „Áno, po školení Vám ho zašleme.“ 

 
47 v prípade SKKR 8 je možnosť znížiť úroveň až o dva stupne  
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20. školenie viedla Ing. Natália Cíbiková a účastníci mali viaceré otázky, na ktoré zodpovedala školiteľka 

a metodička: 

- Otázka č. 1: „Koľko hodín si môže člen sektorovej rady vykázať v súvislosti 

s pripomienkovaním/schvaľovaním NŠZ (ak sa nejedná o autora a proces revízie/tvorby ale 

o člena sektorovej rady pripomienkujúceho v rámci pripomienkového konania)?” 

- Odpoveď č. 1: „Fond hodín spomenutý v prezentácii sa týka priamo autora/člena pracovnej 

skupiny. Čas členov sektorovej rady, ktorí pripomienkujú v rámci riadneho pripomienkového 

konania sa do tohto fondu nezapočítava. Vykázaný čas strávený pripomienkovaním je 

individuálny, v priemere to je to pár desiatok minút – do cca 1,5h v závislosti od toho, ako 

podrobne je štandard spracovaný, či aký je rozsah a relevancia pripomienok.“ 

- Otázka č. 2: „Keď je NŠZ schválený Alianciou sektorových rád, kedy sa dostane do vyhlášky 

štatistického úradu?“ 

- Odpoveď č. 2: „Štandard sa nedostáva do vyhlášky Štatistického úradu SR, štandard 

zamestnania ako karta zamestnania je základná informácia a je podkladom pre potreby 

vytvorenia kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. Je to základná informácia, ktorá 

poskytuje pre všetkých (zamestnancov, absolventov, tých ktorí sa rekvalifikujú, hľadajú si 

informácie – čiže laickú aj odbornú verejnosť) poznatky o tom, čo by malo zamestnanie 

obsahovať, čo potrebuje zamestnanec pri výkone, a pod., ale neodráža sa to v legislatíve. My 

tam máme prepojenie na štatistickú klasifikáciu zamestnaní – prepojenie cez kódy (SK ISCO-

08), na divízie klasifikácie ekonomických činností – ale to je iba štatistická informácia. Pri 

zozname garantovaných NŠZ Realizačný tím vychádza zo zoznamu zamestnaní48 uvedených 

v klasifikácii SK ISCO-08, nakoľko sa ale táto aktualizuje iba raz za 5 alebo viac rokov, nikdy 

nie je natoľko aktuálna ako Register zamestnaní vedený v rámci IS NSP/SRI. Nemá však 

priamu nadväznosť na to, že bude niekde vyložená ako právny základ. Keď sú NŠZ 

regulovanými zamestnaniami, tieto sú v časti „Regulácie“ podporené právnymi predpismi, 

v rámci ktorých sa uvádza výška požadovanej kvalifikačnej úrovne, prípadne typ vzdelania 

alebo praxe.“ 

- Otázka č. 3: „Existuje Vyhláška č. 449/2020, platná od januára 2021, kde je štatistická 

klasifikácia zamestnaní. V rámci sektora sklo, keramika, tam sú všetky NŠZ vymenované...“ 

 
48 ako zoznamu zamestnaní v národnom hospodárstve SR 
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- Odpoveď č. 3: „Jedná sa iba o názvy zamestnaní, ktoré sú aktuálne v národnom 

hospodárstve SR.  V rámci nich nie sú uvedené charakteristiky ani ďalšie oblasti, ktoré by 

bližšie tieto zamestnania popisovali. Zobrazujú sa iba informácie o názve a ich kód. Vyhláška 

má právny základ, čo sa týka názvov zamestnaní, ale nie ich popisov. Prepojenie NŠZ na 

vyhlášku je, nakoľko sa sledujú štatistické údaje k jednotlivým zamestnaniam.“ 

- Otázka č. 4: „V minulosti keď som upravovala štandard (opakovaná účasť na školení) sa mi 

stalo, že napriek tomu, že som dala uložiť upravenú charakteristiku, neuložilo mi zmenu – 

predpokladám, že by som zmenu mala hneď vo svojom profile vidieť. Ja som teda urobila 

zmenu, uložila som ju a keď som sa opäť k NŠZ vrátila, zmena nebola zaznamenaná. Je to 

špecifikum revízie?“  

- Odpoveď č. 4: „Takýto problém sme ešte neriešili, je možné, že takýto problém nastal a stala 

sa systémová chyba – jednorazová chyba systému. Zmeny v rámci IS SRI vidíte hneď ako 

záznam uložíte, na www.sustavapovolani.sk sa zmena udeje až po kompletnom schválení NŠZ 

sektorovou radou a Alianciou sektorových rád - tajomník štandard prepne do stavu 

„Zverejnený“. Ak by ste aj v budúcnosti mali takýto problém so systémom, kontaktujte svojho 

tajomníka, ktorý problém bude riešiť s IT oddelením.“ 

21. školenie mala viesť Ing. Soňa Gerthoferová. Na školenie neboli prihlásení žiadni účastníci, ale 

školiteľka spolu s metodičkou Ing. Monikou Donovalovou o 9:00 hod. ráno počkali 25 min na online 

školení cez aplikáciu TEAMS, či sa školenia predsa len nejaký nový expert nezúčastní. Nakoľko sa nikto 

nepripojil, školiteľka ukončila školenie. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené termíny plánovaných školení od októbra 2021 do mája 2022. 

Tabuľka č. 21 Plán školení od októbra 2021 do mája 2022 

P. č. školenia Dátum školenia Predpokladaná forma školenia 

22 1.10.2021  MS TEAMS 

23 2.11.2021  MS TEAMS 

24 1.12.2021  MS TEAMS 

25 3.1.2022  MS TEAMS 

26 1.2.2022  MS TEAMS 

27 1.3.2022  MS TEAMS 

28 1.4.2022  MS TEAMS 

29 2.5.2022  MS TEAMS 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

http://www.sustavapovolani.sk/
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3.4 Tvorba a revízia garantovaných NŠZ 

 Tvorba/revízia NŠZ v súvislosti s výkonom znaleckých, prekladateľských 

a tlmočníckych činností 

V sledovanom období sa realizovali súvisiace aktivity: 

1. tajomníci opätovne otvárali vybrané NŠZ49, do ktorých dopĺňali zodpovedajúce OV a OZ 

týkajúce sa znaleckých činností alebo 

2. v rámci riadneho harmonogramu tvorby/revízie NŠZ boli v prípade potreby 

u zodpovedajúcich NŠZ dopĺňané oblasti „Znaleckých činností“ o vybrané OV a OZ. Realizačný 

tím SRI odporúča pre nové návrhy OV/OZ využívať formulácie uvedené v Manuáli na 

tvorbu/revíziu NŠZ. 

 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa 

remeselných živností 

Aj v tomto období boli experti zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby ako členovia pracovných 

skupín zapojení v rámci medzisektorovej spolupráce, aby pripomienkovali vytvorené/zrevidované NŠZ 

z ostatných sektorov. NŠZ, ktoré je možné vykonávať aj ako remeselnú živnosť pripomienkovali 

nasledujúci experti (viď doleuvedená tabuľka“). 

Tabuľka č. 22 Zoznam expertov zapojených do pracovných skupín v súvislosti s výkonom 
remeselných živností pre NŠZ 

P.č.  Sektorová rada Názov NŠZ T/R Obdobie 
Zapojený 
expert 

Pripomienky 

1 

Sektorová rada pre 
hutníctvo, 
zlievarenstvo, 
kováčstvo 

Umelecký 
kovolejár 
a kovotepec 

R 7/2021 
Ing. Ján 
Kadúc 

Expert mal 
pripomienky 

2 
Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia 

Betonár R 06/2021 
Ing. Ján 
Kunovský 

Expert mal 
pripomienky 

Legenda: T = Tvorba, R = Revízia 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

 
49 v predchádzajúcom období už schválené 
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 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa viazaných 

živností 

Niektorí členovia Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby sa prihlásili k dotknutým NŠZ, resp. 

ku všeobecnejším oblastiam (ako členovia pracovnej skupiny), ktoré je možné vykonávať formou 

viazanej živnosti. Nasledujúca tabuľka uvádza menný zoznam expertov, ktorí budú participovať na 

pripomienkovom konaní k predmetným NŠZ.  

Tabuľka č. 23 Zoznam expertov zapojených do pracovných skupín v súvislosti s výkonom viazaných 
živností pre NŠZ 

P. č.  Názov experta Oblasť/NŠZ 

1 Robert Schmidt 
prednostne komunikovať s požiadavkou pre členov na 
kontrolu viazanej živnosti 

2 Ján Kadúc BOZP a iné /podobné oblasti/ 

3 Martin Tršo komíny, kachliar /podobné oblasti/ 

4 Marek Dermek 
strelné zbrane, výbušniny, pyrotechnika, zváranie 
/podobné oblasti/ 

5 Imrich Vaváček bezpečnostné veci /podobné oblasti/ 

6 Žaneta Vrábelová masáže, osobné služby /podobné oblasti/ 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

Vzhľadom na zmeny v zozname garantovaných NŠZ a presuny NŠZ medzi rôznymi mesiacmi 

harmonogramu, aj v tomto období sa harmonogram tvorby a revízie garantovaných NŠZ priebežne 

aktualizoval. Jeho posledné znenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 24 Aktualizovaný harmonogram tvorby a revízie NŠZ podľa jednotlivých mesiacov a sektorových rád spolu 

Mesiac 
p. č. Sektorovej rady 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

máj 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

jún 2020 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 3 1 1 

júl 2020 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 4 2 1 1 4 2 3 5 2 7 4 6 3 

august 2020 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 1 2 4 3 4 4 1 5 3 5 3 

september 2020 4 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 4 1 3 5 1 7 5 6 2 

október 2020 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 4 1 3 4 2 4 4 1 6 4 7 4 

november 2020 4 2 3 3 3 1 2 3 3 2 0 4 4 3 3 4 3 4 8 3 7 4 10 3 

december 2020 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 4 5 5 7 5 9 3 

január 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 3 2 1 4 1 4 3 5 3 4 7 4 8 5 11 4 

február 2021 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 5 7 5 7 6 10 3 

marec 2021 4 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 7 4 8 5 11 2 

apríl 2021 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 5 2 4 7 5 7 5 11 4 

máj 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 4 3 3 4 2 3 3 5 3 4 8 4 4 5 10 3 

jún 2021 3 3 2 2 4 1 1 2 4 4 1 3 3 4 4 6 2 4 7 3 7 5 12 4 

júl 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 4 2 2 4 2 3 4 5 3 4 7 5 8 4 11 4 

august 2021 4 2 2 2 3 2 1 2 2 4 2 4 2 4 4 6 2 4 7 4 9 5 11 3 

september 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 4 3 1 5 1 3 4 5 3 4 7 4 5 5 12 4 

október 2021 3 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 3 2 1 5 6 2 4 8 4 9 5 13 5 

november 2021 4 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 4 2 4 5 5 2 4 8 4 7 5 11 3 

december 2021 3 2 2 3 2 1 3 3 2 4 1 4 3 3 5 5 1 3 8 4 6 4 12 5 

január 2022 4 2 3 2 3 1 2 2 2 3 1 4 2 3 4 6 2 3 8 3 5 6 12 4 

február 2022 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 4 5 4 1 3 7 3 7 4 12 4 

marec 2022 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 4 2 3 4 4 2 4 8 3 5 4 11 5 

apríl 2022 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 4 2 3 5 5 1 3 7 3 7 4 11 4 

máj 2022 3 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 4 7 2 6 2 12 4 

Spolu 75 51 53 54 68 32 45 50 63 60 36 80 56 69 85 106 54 88 156 78 155 107 237 84 
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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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 
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 Plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

Mesiace máj - júl 2021 boli vyhodnotené v nadväznosti na plnenie stanoveného harmonogramu 

a údaje sú vyhodnotené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 25 Plnenie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci 
s členmi pracovných skupín v mesiacoch jún 2020 – júl 2021 

Mesiac 
Harmonogram 
dodržaný/Počet NŠZ 

Harmonogram 
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 

Máj 2021      25 67 

Jún 2021 18 78 

Júl 2021 26 71 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1.9. 2021 

Schvaľovanie NŠZ50 ostalo v nezmenenom trende tak, ako aj minulé sledované obdobie, t.j. načas bolo 

schválených približne iba 30 % NŠZ. Očakáva sa, že po prázdninovom období sa niektoré časové sklzy, 

v súvislosti s ukončením a schválením NŠZ zmenšia a väčší počet NŠZ bude schvaľovaný načas. 

V sledovanom období tajomníčka Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové 

materiály opätovne otvorila autorovi zverejnenú revíziu NŠZ: „Špecialista vo výskume a vývoji vo 

výrobe stavebných materiálov“. Dôvodom boli úpravy vo výške odporúčaného vzdelania, doplnené 

OV a OZ v súvislosti s inováciami a zároveň doplnená oblasť „Znaleckých činností“. Očakáva sa, že 

mimo harmonogramu budú niektoré sektorové rady v nasledujúcom období otvárať aj iné, už 

v predchádzajúcom období zverejnené NŠZ a dopĺňať nové informácie tak, ako sa postupne pri 

jednotlivých sektorových radách v rámci aktualizácie sektorových stratégií dopracovávajú dopady 

inovácií na ľudské zdroje pri výkone zamestnaní. 

 
50 plnenie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ. 
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3.5 Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie jún až august 

2021 

Sumarizácia zmien z analýzy garantovaných NŠZ za obdobie jún až august 2021 je uvedená v 

nasledujúcich podkapitolách. 

 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ v období jún - august 2021 

V období mesiacov jún – august 2021 boli zaevidované zmeny v stavoch garantovaných NŠZ za 

jednotlivé sektorové rady takto (viď nasledujúca tabuľka):  

Tabuľka č. 26 Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorových rád v  mesiacoch jún – august 2021 

P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ 
Spolu za sledované obdobie 

6/2021 7/2021 8/2021 

1 17 13 30 60 

Rozpracované 8 3 6 17 

Pripomienkovanie PS 1 4 3 8 

Zapracovanie pripomienok PS 1 1 4 6 

Pripomienkovanie   7 7 

Zapracovanie pripomienok 4  1 5 

Dokončené 0  1 1 

Schvaľovanie SR 0  0 0 

Schválené SR 0  0 0 

Schvaľovanie alianciou 3  8 11 

Neplatné  2  2 

Zverejnené  3  3 

2 12 12 6 30 

Rozpracované 2 2 2 6 

Pripomienkovanie PS 3 2 2 7 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 0 0 0 0 

Zapracovanie pripomienok 0 1 0 1 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 3 2 2 7 

Neplatné 2 2  4 

Zverejnené 2 3  5 

3 7 1 12 20 

Rozpracované 7   7 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ 
Spolu za sledované obdobie 

6/2021 7/2021 8/2021 

Pripomienkovanie PS  1 5 6 

Zapracovanie pripomienok PS   1 1 

Pripomienkovanie   0 0 

Zapracovanie pripomienok   0 0 

Dokončené   0 0 

Schvaľovanie SR   0 0 

Schválené SR   0 0 

Schvaľovanie alianciou   6 6 

4 25 16 10 51 

Rozpracované 2 3 2 7 

Pripomienkovanie PS 2 0  2 

Zapracovanie pripomienok PS 3 3  6 

Pripomienkovanie 0 4 1 5 

Zapracovanie pripomienok 0  4 4 

Dokončené 0  0 0 

Schvaľovanie SR 1  0 1 

Schválené SR 0 1 0 1 

Schvaľovanie alianciou 2 0 3 5 

Neplatné 7 2  9 

Zverejnené 8 3  11 

5 18 22 14 54 

Rozpracované 3 3 1 7 

Pripomienkovanie 1 5 2 8 

Zapracovanie pripomienok 1 3 1 5 

Dokončené 0 0 3 3 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 1 0 0 1 

Schvaľovanie alianciou 2 3 2 7 

Neplatné 5 4 2 11 

Zverejnené 5 4 3 12 

6 3 8 3 14 

Rozpracované 1 2  3 

Pripomienkovanie  1 1 2 

Zapracovanie pripomienok  0  0 

Dokončené 1 1  2 

Schvaľovanie SR 0  1 1 

Schválené SR 0  0 0 

Schvaľovanie alianciou 1  1 2 

Neplatné  2  2 

Zverejnené  2  2 

7 7 10 10 27 

Rozpracované 3 2  5 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ 
Spolu za sledované obdobie 

6/2021 7/2021 8/2021 

Pripomienkovanie PS 1   1 

Zapracovanie pripomienok PS  1  1 

Pripomienkovanie 1 2 3 6 

Zapracovanie pripomienok 1 2 4 7 

Dokončené  1 2 3 

Schvaľovanie SR  1 1 2 

Schválené SR 1 0  1 

Schvaľovanie alianciou  1  1 

8 11 10 8 29 

Rozpracované 2 2 2 6 

Pripomienkovanie PS 2 1 2 5 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 0 0 0 0 

Zapracovanie pripomienok 1 0 0 1 

Dokončené 0 1 0 1 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 2 2 2 6 

Neplatné 2 2 1 5 

Zverejnené 2 2 1 5 

9 26 15 27 68 

Rozpracované 6 2 5 13 

Pripomienkovanie PS 4 4 2 10 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 3 3 

Pripomienkovanie 4 0 0 4 

Zapracovanie pripomienok  4 0 4 

Dokončené  0 1 1 

Schvaľovanie SR 6 4 5 15 

Schválené SR 0 0 4 4 

Schvaľovanie alianciou 6 1 7 14 

10 25 13 29 67 

Rozpracované 7 1 8 16 

Pripomienkovanie PS 2 3 1 6 

Zapracovanie pripomienok PS 1 0 0 1 

Pripomienkovanie 3 3 5 11 

Zapracovanie pripomienok  2 4 6 

Dokončené 1 0 0 1 

Schvaľovanie SR 1 0 1 2 

Schválené SR  1 0 1 

Schvaľovanie alianciou  3 4 7 

Neplatné 5  3 8 

Zverejnené 5  3 8 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ 
Spolu za sledované obdobie 

6/2021 7/2021 8/2021 

11 6 11 4 21 

Rozpracované 2 5  7 

Pripomienkovanie  2  2 

Zapracovanie pripomienok   2 2 

Dokončené 2  0 2 

Schvaľovanie SR 0  0 0 

Schválené SR 0  0 0 

Schvaľovanie alianciou 2  2 4 

Neplatné  2  2 

Zverejnené  2  2 

12 9 6 7 22 

Rozpracované 2 3 5 10 

Pripomienkovanie PS 1   1 

Pripomienkovanie 2   2 

Zapracovanie pripomienok  2  2 

Dokončené  0 1 1 

Schvaľovanie SR  1 1 2 

Neplatné 2   2 

Zverejnené 2   2 

13   5 5 

Rozpracované   1 1 

Schválené SR   2 2 

Schvaľovanie alianciou   2 2 

14 18 20 16 54 

Rozpracované 9   9 

Pripomienkovanie 9 3 1 13 

Zapracovanie pripomienok  8 1 9 

Dokončené  0  0 

Schvaľovanie SR  9  9 

Schválené SR   7 7 

Schvaľovanie alianciou   7 7 

15 12 15 16 43 

Rozpracované 3 3 3 9 

Pripomienkovanie PS 2 3 1 6 

Zapracovanie pripomienok PS 1 1 1 3 

Pripomienkovanie 0 2 1 3 

Zapracovanie pripomienok 1 0 3 4 

Dokončené 0 1 0 1 

Schvaľovanie SR 0 1 0 1 

Schválené SR 0 0 1 1 

Schvaľovanie alianciou 1 2 1 4 

Neplatné 1  2 3 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ 
Spolu za sledované obdobie 

6/2021 7/2021 8/2021 

Zverejnené 3 2 3 8 

16 42 35 21 98 

Rozpracované 19 2  21 

Pripomienkovanie PS 1 3  4 

Zapracovanie pripomienok PS 1   1 

Pripomienkovanie 4 6 1 11 

Zapracovanie pripomienok 8 1 6 15 

Dokončené 1 4 1 6 

Schvaľovanie SR 2 4  6 

Schválené SR 1 2 3 6 

Schvaľovanie alianciou 5 4 0 9 

Neplatné  4 4 8 

Zverejnené  5 6 11 

17 8 29 26 63 

Rozpracované 2 2  4 

Pripomienkovanie PS  1  1 

Zapracovanie pripomienok PS  0  0 

Pripomienkovanie 2 8  10 

Zapracovanie pripomienok  5  5 

Dokončené  2  2 

Schvaľovanie SR  11 2 13 

Schválené SR 4  11 15 

Schvaľovanie alianciou   12 12 

Vyradené   1 1 

18 30 23 35 88 

Rozpracované 10 1 2 13 

Pripomienkovanie PS 2 1  3 

Zapracovanie pripomienok PS 2 0 3 5 

Pripomienkovanie 10 1 7 18 

Zapracovanie pripomienok 3 10  13 

Dokončené 0 0  0 

Schvaľovanie SR 0 10  10 

Schválené SR 3  10 13 

Schvaľovanie alianciou   13 13 

19 34 44 31 109 

Rozpracované 6 3 8 17 

Pripomienkovanie PS 1 3 1 5 

Zapracovanie pripomienok PS 1   1 

Pripomienkovanie 4 4  8 

Zapracovanie pripomienok 2 5  7 

Dokončené 8 0 1 9 

Schvaľovanie SR 0 10 0 10 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ 
Spolu za sledované obdobie 

6/2021 7/2021 8/2021 

Schválené SR 0  10 10 

Schvaľovanie alianciou 12  11 23 

Neplatné  7  7 

Zverejnené  12  12 

20 34 31 28 93 

Rozpracované 3  3 6 

Pripomienkovanie PS 3  1 4 

Zapracovanie pripomienok PS 2 4  6 

Pripomienkovanie 3 3 2 8 

Zapracovanie pripomienok 6 7 3 16 

Dokončené 4 10 3 17 

Schvaľovanie SR 3 0 6 9 

Schválené SR 2 0 0 2 

Schvaľovanie alianciou 2 3 7 12 

Neplatné 1 2  3 

Zverejnené 5 2 3 10 

21 20 12 58 90 

Rozpracované 6 4 7 17 

Pripomienkovanie 3 4 5 12 

Zapracovanie pripomienok 4 1 4 9 

Dokončené 2 1 1 4 

Schvaľovanie SR 5 2 1 8 

Schválené SR   7 7 

Schvaľovanie alianciou   0 0 

Neplatné   15 15 

Zverejnené   18 18 

22 25 36 18 79 

Rozpracované  7 1 8 

Pripomienkovanie 4 5 2 11 

Zapracovanie pripomienok 3 2 4 9 

Dokončené 3 6 0 9 

Schvaľovanie SR 0 0 1 1 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 3 3 3 9 

Neplatné 5 5 3 13 

Zverejnené 7 8 3 18 

Vyradené   1 1 

23 98 65 33 196 

Rozpracované 14 8 8 30 

Pripomienkovanie PS   1 1 

Zapracovanie pripomienok PS   0 0 

Pripomienkovanie 12 8 5 25 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ 
Spolu za sledované obdobie 

6/2021 7/2021 8/2021 

Zapracovanie pripomienok 11 7 2 20 

Dokončené 1 7 7 15 

Schvaľovanie SR 0 1 2 3 

Schválené SR 0 1 0 1 

Schvaľovanie alianciou 10 7 7 24 

Neplatné 18 9 1 28 

Zverejnené 31 17  48 

Vyradené 1  0 1 

24 12 6 17 35 

Rozpracované 10   10 

Pripomienkovanie PS 1 2 7 10 

Zapracovanie pripomienok PS 1 1 0 2 

Pripomienkovanie  2 2 4 

Zapracovanie pripomienok  0 2 2 

Dokončené  0 0 0 

Schvaľovanie SR  0 0 0 

Schválené SR  0 0 0 

Schvaľovanie alianciou  1 6 7 

Celkový súčet 499 453 464 1416 
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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Stavy garantovaných NŠZ a ich porovnanie k predchádzajúcim sledovaným mesiacom sa uvádza 

v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 27 Porovnanie stavov garantovaných NŠZ  

Stav NŠZ 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 30.9.2020) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 31.12.2020) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 1.3.2021) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 1.6.2021) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 1.9.2021) 

Rozpracované 62 160 254 207 249 

Pripomienkovanie 
PS 

4 6 58 46 80 

Zapracovanie 
pripomienok PS 

4 10 26 39 36 

Pripomienkovanie 20 26 131 110 170 
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Stav NŠZ 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 30.9.2020) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 31.12.2020) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 1.3.2021) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 1.6.2021) 

Počet 
garantovaných 
NŠZ (stav 
k 1.9.2021) 

Zapracovanie 
pripomienok 

26 13 79 118 146 

Dokončené 3 6 20 130 78 

Schvaľovanie SR 23 17 41 113 93 

Schválené SR 48 22 38 117 72 

Schvaľovanie 
alianciou 

43 62 132 126 192 

Neplatné 1 161 86 103 122 

Zverejnené - 181 108 125 175 

Celkový súčet 234 664 973 1234 1413 

Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Vyradené“ „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Aj v tomto období bol zaevidovaný najväčší počet NŠZ v stave „Rozpracované“ a druhý najvyšší počet 

sa týkal NŠZ v stave „Schvaľovanie alianciou“.  

 Vyhodnotenie počtu autorov za jednotlivé sektorové rady  

Za obdobie jún – august 2021 mali najvyšší počet vytvorených a revidovaných NŠZ nasledujúce tri 

sektorové rady:  

1. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, 

2. Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel a 

3. Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie. 

V sledovanom období sa počet autorov nových a revidovaných NŠZ opäť zvýšil, pričom viacerí autori 

boli nahradení alebo doplnení. V tabuľke sú uvedené na porovnanie aj predchádzajúce obdobia. 

Tabuľka č. 28 Počet autorov v sektorových radách podľa priradenia k NŠZ 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Počet autorov 
za obdobie jún – 
september 2020 

Počet autorov za 
obdobie október – 
december 2020 

Počet autorov 
za obdobie 
január – 
február 2021 

Počet autorov 
za obdobie 
marec – máj 
2021 

Počet autorov za 
obdobie jún - august 
2021 

1 21 23 25 22 25 

2 28 15 11 15 11 

3 28 14 12 19 20 

4 39 14 13 25 48 
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Počet autorov 
za obdobie jún – 
september 2020 

Počet autorov za 
obdobie október – 
december 2020 

Počet autorov 
za obdobie 
január – 
február 2021 

Počet autorov 
za obdobie 
marec – máj 
2021 

Počet autorov za 
obdobie jún - august 
2021 

5 44 23 22 28 34 

6 11 10 10 12 6 

7 23 17 13 18 25 

8 93 20 14 13 30 

9 23 20 24 21 27 

10 14 13 14 15 35 

11 29 11 11 20 19 

12 53 20 24 18 15 

13 16 21 22 20 7 

14 48 21 31 41 17 

15 24 16 27 28 33 

16 98 39 31 56 85 

17 40 11 22 37 86 

18 21 16 15 36 36 

19 55 38 46 67 91 

20 17 19 25 41 78 

21 101 59 46 55 70 

22 18 29 34 58 41 

23 43 58 46 55 129 

24 34 19 18 26 24 

Celkový 
súčet 

921 
 
546 

 
556 

 
746 

 
992 

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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené fyzické počty autorov NŠZ za jednotlivé sektorové rady. Oproti 

minulému sledovanému obdobiu tento počet klesol, pričom najviac autorov bolo v nasledujúcich troch 

sektorových radách: 

a. Sektorová rada pre verejné služby a správu51, 

b. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a 

 
51 opäť si prvenstvo udržala  
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c. Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel. 

11 sektorových rád ma menší počet fyzických autorov ako 10. Tabuľka uvádza aj predchádzajúce 

sledované obdobia. 

Tabuľka č. 29 Počet autorov (fyzicky) v sektorových radách 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Fyzický počet 
autorov za 
obdobie jún – 
september 2020 

Fyzický počet 
autorov za 
obdobie október – 
december 2020 

Fyzický počet 
autorov za 
obdobie január 
– február 2021 

Fyzický počet 
autorov za 
obdobie marec – 
máj 2021 

Fyzický počet 
autorov za 
obdobie jún - 
august 2021 

1 8 9 11 12 10 

2 6 8 7 7 8 

3 6 7 9 12 9 

4 4 7 8 8 5 

5 7 13 13 12 11 

6 4 8 7 8 6 

7 6 8 5 11 13 

8 4 7 6 7 4 

9 5 7 10 8 8 

10 6 7 7 8 8 

11 6 7 7 7 6 

12 7 9 8 7 8 

13 6 9 10 8 3 

14 7 10 7 11 4 

15 3 8 13 14 12 

16 8 12 9 15 11 

17 6 3 9 11 11 

18 4 8 7 10 11 

19 8 13 17 18 17 

20 3 10 12 15 14 

21 21 27 24 21 23 

22 8 15 13 16 16 

23 9 15 15 17 19 

24 5 9 7 11 12 

Celkový 
súčet 

157  
 
236 

 
240 

 
274 

 
249 

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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 
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V sledovanom období boli do medzisektorovej spolupráce zapojení 14-ti autori, v rámci 8-ich 

sektorových rád. 

Tabuľka č. 30 Medzisektoroví autori NŠZ za vybrané sektorové rady 

Priezvisko a meno experta 

P. č. sektorovej rady 

Spolu 8 9 13 15 17 18 22 23 

Budziňáková Lýdia       1 1 2 

Tantošová Adriana   1     1 2 

Mravec Martin    1   1  2 

Gromoš Ľubomír 1 1       2 

Galgóci Gabriel     1  1  2 

Jakabíková Zuzana      1 1  2 

Krátka Zuzana      1 1  2 

Celkový súčet 1 1 1 1 1 2 5 2 14 
Legenda: 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 
materiály; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

 Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady 

V sledovanom období (oproti predchádzajúcemu) poklesol nielen počet expertov v pracovných 

skupinách, ktorí participovali na pripomienkovaní v rámci tvorby/revízie NŠZ, ale aj fyzický počet týchto 

expertov v pracovných skupinách vo vybraných sektorových radách. Na porovnanie sú uvádzané aj 

údaje sú za predchádzajúce sledované obdobia. 
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Tabuľka č. 31 Počet expertov v pracovných skupinách  

P. č. 
sektorovej 
rady 

Obdobie jún – september 
2020 

Obdobie október –  
december 2020 

Obdobie január –  február 
2021 

Obdobie marec –  máj 2021 Obdobie jún –  august 2021 

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet 
expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet 
expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet 
expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

1 8 7 20 11 22 11 18 8 20 7 

2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 

3 2 2 4 4 4 3 3 2 - - 

4 5 2 9 4 9 7 7 5 3 3 

5 2 2 2 2 1 1 - - - - 

6 - - - - - - 3 1 1 1 

7 1 1 1 1 - - 2 2 3 3 

8 6 2 14 7 17 7 20 8 7 5 

9 - - 8 4 22 6 22 9 23 6 

10 - - - - 6 6 13 9 12 8 

11 - - 1 1 2 2 1 1 - - 

12 - - - - 1 1 3 1 2 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 9 6 

16 6 3 6 4 3 1 3 1 - - 

17 13 6 16 7 14 8 16 8 13 6 

18 10 3 10 2 1 1 10 2 4 2 

19 17 10 26 12 13 6 25 11 11 9 

20 3 4 16 10 14 9 47 16 40 16 

21 - - 1 1 1 1 - - - - 
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Obdobie jún – september 
2020 

Obdobie október –  
december 2020 

Obdobie január –  február 
2021 

Obdobie marec –  máj 2021 Obdobie jún –  august 2021 

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet 
expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet 
expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet 
expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

Počet expertov 
v pracovných 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) 
v pracovných 
skupinách  

22 - - - - 2 2 2 2 1 1 

24 3 2 6 24 7 5 5 5 2 2 

Celkový 
súčet 

90  
53 
 

165 90 171 94 220 106 153 77 

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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 
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Nasledujúca tabuľka ukazuje pokles (oproti minulému sledovanému obdobiu) v súvislosti s 

„medzisektorovými“ expertami zúčastňujúcimi sa pripomienkovania NŠZ - ako členmi pracovných 

skupín. 

Tabuľka č. 32 Medzisektoroví experti v pracovných skupinách 

Priezvisko a meno experta 

P. č. sektorovej rady 

Spolu 8 10 19 24 

Dermek Marek  1  1 2 

Janků Peter 1  1  2 

Celkový súčet 1 1 1 1 4 
Legenda: 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 19 - 
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

 Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Členovia pracovných skupín, členovia sektorových rád, tajomníci, metodici Realizačného tímu SRI, 

členovia ETFP a členovia Aliancie v sledovanom období pripomienkovali predložené NŠZ. Autori 

pripomienky následne buď akceptovali alebo zamietli. Najvyšší počet pripomienok je zatiaľ evidovaný 

za mesiac júl 2021 – 912, pričom najviac ich bolo v rámci Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu (120). 

Individuálne pripomienky, nezaznamenané v IS NSP/SRI boli riešené cez tajomníkov aj v samostatnej 

mailovej alebo telefonickej komunikácii. Tabuľka uvádza na porovnanie údaje aj za predchádzajúce 

obdobia. 
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Tabuľka č. 33 Počet pripomienok k NŠZ v mesiacoch jún 2020 – august 2021 

P. č. 
sektorov
ej rady 

Mesiac 

6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

1 - 4 5 5 38 2 2 14 41 20 49 12 - 36 92 

2 - 2 2 6 6 7 17 2 6 6 10 5 12 7 6 

3 1 3 6 4 4 14 8 2 32 8 - - - 20 6 

4 21 36 27 33 53 39 2 39 37 16 14 96 50 15 65 

5 7 22 5 31 42 28 47 15 26 52 35 81 15 52 24 

6 - - 21 - 20 39 12 7 26 34 45 7 - 30 14 

7 13 - 5 35 34 31 2 44 41 33 - 30 28 39 74 

8 10 5 - 4 8 17 6 2 7 14 14 14 11 16 9 

9 - 4 3 3 2 34 2 5 10 8 3 1 10 15 25 

10 - - 8 25 - 24 22 16 19 2 23 11 11 16 35 

11 7 10 10 - 23 15 11 11 3 6 22 13 2 7 17 

12 - 34 19 54 45 21 14 13 44 15 19 11 25 12 1 

13 - 15 6 19 1 19 15 30 53 20 7 - - - - 

14 26 34 32 50 13 27 86 95 69 39 6 - 34 120 34 

15 8 20 10 23 35 47 33 91 61 48 37 68 33 54 47 

16 - 73 37 41 34 23 53 64 17 68 27 97 84 85 5 

17 14 25 8 - - - - 2 13 3 9 32 17 45 - 

18 - 3 1 2 - - 1 - 17 - - 58 17 15 47 

19 - 11 68 43 35 68 38 30 20 36 82 32 34 91 - 

20 - 18 14 7 12 29 11 45 50 64 32 90 38 21 28 

21 - 42 24 50 9 19 42 30 16 42 - 32 28 31 24 

22 - 3 14 18 - - 51 16 122 69 84 67 37 80 23 

23 - 21 38 34 19 32 16 21 33 47 100 63 66 54 39 
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P. č. 
sektorov
ej rady 

Mesiac 

6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

24 13 47 84 7 50 9 - 9 44 47 - - 4 41 8 

Celkový 
súčet 

120 432 447 494 483 544 491 603 807 697 618 826 556 912 623 

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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

 

Najvyšší počet pripomienok bol opäť zaznamenaný v rámci „Odborných vedomostí“ (viď nasledujúca tabuľka). Druhé miesto patrilo oblasti „NŠZ“, ktorá 

obsahuje základné informácie, alternatívne názvy a profil práce. Najmenej pripomienok bolo opäť v rámci oblasti „Klasifikácie“. Tabuľka obsahuje na 

porovnanie aj údaje za predchádzajúce obdobia. 

Tabuľka č. 34 Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ v mesiacoch jún 2020 – august 2021 

Názov 
oblasti NŠZ 

Mesiac 

6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

Odborné 
vedomosti 

24 124 97 150 154 159 180 171 276 257 237 293 211 289 211 

NŠZ 32 95 118 98 88 130 106 155 182 160 125 159 101 194 132 

Odborné 
zručnosti 

21 63 50 73 85 96 87 79 126 101 87 130 86 189 127 

Špecifické 
kľúčové 

10 55 57 65 67 52 41 65 93 52 65 74 66 118 63 
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Názov 
oblasti NŠZ 

Mesiac 

6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

kompetenci
e 

Regulácie 17 53 58 44 27 53 34 59 55 60 42 68 32 41 38 

Certifikáty 10 22 27 20 28 29 15 29 41 36 29 39 25 40 16 

Prax 5 13 31 29 27 19 15 34 25 24 23 54 27 31 20 

Klasifikácie 1 7 9 15 7 6 13 11 9 7 10 9 8 10 16 

Celkový 
súčet 

120 432 447 494 483 544 491 603 807 697 618 826 556 912 623 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Najvyšší bol počet akceptovaných pripomienok – tieto sa zdali autorom relevantné a zapracovali ich aj do spracovávaných NŠZ. Na porovnanie sa v tabuľke 

uvádzajú aj údaje za predchádzajúce obdobia.  

Tabuľka č. 35 Počet pripomienok k NŠZ podľa stavov ich zapracovania v mesiacoch jún 2020 – august 2021 
Stav 
pripomienky 

6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

Rozpracovaný52 - - 5 192 4 - 81 31 190 17 32 181 12 87 166 

Akceptovaný 80 302 340 240 334 422 320 452 508 549 467 555 447 663 349 

Zamietnutý 40 130 102 62 145 122 90 120 109 131 119 90 97 162 108 

Celkový súčet 120 432 447 494 483 544 491 603 807 697 618 826 556 912 623 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

 
52 stav pripomienky „rozpracovaný“ znamená, že sa k nej autor ešte nevyjadril 
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 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databáz v rámci tvorby/revízie 

garantovaných NŠZ 

3.5.5.1 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných vedomostí v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Aj v tomto období v databáze odborných vedomostí prebiehali zmeny vo formuláciách a zároveň sa 

dopĺňali aj nové položky do databázy – v súvislosti so schválením návrhov od autorov NŠZ. Spolu išlo 

o 533 návrhov. Najaktívnejšou sektorovou radou v tejto súvislosti bola opäť Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne služby (96 návrhov). Najmenej návrhov bolo evidovaných za august 2021. 

Celkovo je možné konštatovať, že do databázy pribúda stabilne mesačne viac ako 100 návrhov 

odborných vedomostí. 
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Tabuľka č. 36 Návrhy nových odborných vedomostí, resp. aj zmien v názvoch odborných vedomostí k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – august 2021 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

1  12 2 20 6 3 10 7 8 1  8 6 8 

2   2 18 6 19 9 9 1 3 1 2 8 5 

3  11 26 4 8 12 15 13 2  3   2 

4 11 15 16 5 13 2 3 9 44 20 26 13 27 11 

5 1 2 14 4 4 4 10 2 3 4 5 4 11 2 

6     6 2  2 3 7 2 15 2 4 

7  4 4 20 7 6 12 6 2 15 5 5 8 4 

8 4 5 8 2 9 1  1 1 3 2  2  

9 2 1 2 3 8 5 28 14 14 18 3 39 26 4 

10 2    1 3 2 4 4 5 4 14 1 4 

11 1 2  5 3 6 1 12 6 6 3  1 1 

12 6 4 12 4 5 11 5 5 3 1 1 9  12 

13 1 11 4 11 8 23 8 49 22      

14  1 1 4 1 5 25 8 5 4 13 6 6  

15 1  8 20 4 8 3 6 15 9 8 5 5 2 

16 2 7 16 3 10 3 9 8 13 17 11 2 1 1 

17 8  3   4  2  9 2 5  1 

18 7 6  4 3 3 2 6 6 7 8 2  1 

19 15 37 6 20 8 12 2 10 5 16  41 17 3 

20 15 3 2 15 17 3 23 1 12 22 18 6 1 2 

21 6 7 11 9 9 10 9 13 4 3 9 14 16 8 

22 2  3 14  2 4 3 12 11 2 8 4 1 

23 26 10 35 43 36 60 14 48 35 53 24 41 10 45 
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

24 51 12 5 20 52  19 8  1 4  12 5 

Celkový súčet 161 150 180 248 224 207 213 246 220 235 154 239 168 126 
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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Návrhy na zmenu formulácií odborných vedomostí sú počtami minimálne, stále prevládajú návrhy na znenie nových položiek v rámci odborných vedomostí. 

Tabuľka č. 37 Zmeny v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – august 2021 
Druh zmeny 
v  databáze 
odborných 
vedomostí 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

Nová položka 136 131 161 214 211 181 182 221 205 220 137 227 138 112 

Zmena názvu 25 19 19 34 13 26 31 25 15 15 17 12 30 14 

Spolu návrhov 161 150 180 248 224 207 213 246 220 235 154 239 168 126 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Z 533 návrhov bolo v sledovanom období schválených 323 návrhov odborných vedomostí, pričom najviac ich bolo schválených v mesiaci jún 2021. Niektoré 

návrhy stále tajomníci nahrádzajú pôvodnými z databázy. 
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Tabuľka č. 38 Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – august 2021 

Informácia pre 
autora 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

Zadaný53  2 23  16 16 3 76 3 4 31  8 40 

Už existuje 26 18 14 54 47 25 38 33 45 43 35 53 23 14 

Schválený 84 87 114 136 132 119 131 98 146 155 77 160 94 69 

Zamietnutý 51 43 29 58 29 47 41 39 26 33 11 26 43 3 

Celkový súčet 161 150 180 248 224 207 213 246 220 235 154 239 168 126 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

  

 
53 návrh so statusom „zadaný“ vo vyhodnocovacom období ešte neprešiel posúdením 
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3.5.5.2 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných zručností v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V tomto 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 

710 návrhov. Z tabuľky vyplýva, že v sledovanom období zadala najviac - 200 návrhov odborných 

zručností Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály.  

Niektoré sektorové rady v sledovanom období nezadali do systému ani jeden návrh na novú vedomosť 

či novú zručnosť (alebo jej premenovanie z pôvodnej databázy). Na porovnanie sú v tabuľke uvádzané 

údaje aj za predchádzajúce obdobia. 
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Tabuľka č. 39 Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností k  NŠZ v mesiacoch júl 2020 – august 2021 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

1  2 2 14 3 3 10 8 8 5  6 4 15 

2   2 30 6 38 16 9 1  1  4 7 

3  12 35 3 6 6 15 11   1    

4 14 19 13 13 10 2 3 9 49 4 29 21 35 6 

5 1 2 10  6 4 12 6 5 5 17 5 17 2 

6  3   3 7 0 2 7 5 1 15  5 

7   1 15 10 18 8 14 1 14 12 3 4 2 

8 2 5 9 3 8 1 3 1 1 2 1 3 2 1 

9 2 4 4 2 2 6 31 28 32 18 19 97 51 64 

10   5 2 4 5 3 3 14 2 4 13 1 5 

11  4  6 3 4 2 3 4 10   1 1 

12 2 8 7 9 6 14 9 2 3 7 2 9 1 3 

13  18 13 6 10 32 33 56 39      

14 2  3 4 2 4 19 6 3 9 9 7 4 1 

15  3 2 13 4 8 2 22 10 8 2 2 9 6 

16 3 2 22 5 11 10 13 10 21 19 17 2 3 3 

17 10 2    2 1 1  6 1 1 1 6 

18 10 2 9 6 10 8 3 5 8 2 7 2 2 4 

19 25 33 13 27 11 24 5 10 8 23  36 19 3 

20 18   17 8 5 30 28 14 26 16 1 7 4 

21 4 3 5 2 13 14 17 20 7 14 19 18 20 12 

22 1  3 11   1 10 19 16 7 9   

23 22 17 46 47 35 63 31 48 42 73 17 21 17 47 
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P. č. 
sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

24 39 5 13 16 41  19 9   4 1 9 8 

Celkový 
súčet 

155 144 217 
 
251 

 
212 

 
278 

 
286 

 
321 

 
296 

 
268 

 
186 

               
272 

                  
221 

                
217 

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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že väčšina návrhov bola schválená. Na porovnanie sú v tabuľke uvádzané údaje aj za predchádzajúce sledované obdobia. Znížil 

sa počet návrhov, ktoré tajomníci nahrádzajú položkami z databázy. 

Tabuľka č. 40 Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností v mesiacoch júl 2020 – august 2021 

Informácia pre 
autora 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

Zadaný   31 1 5 15 1 77 1 1 24  3 35 

Už existuje 6 5 8 37 27 20 28 27 38 37 24 24 21 8 

Schválený 110 100 158 165 156 209 215 190 242 204 125 221 172 166 

Zamietnutý 39 39 20 48 24 34 42 27 15 26 13 27 25 8 

Celkový súčet 155 144 217 
 
251 

 
212 

 
278 

 
286 

 
321 

 
296 

 
268 

 
186 

         272 
              
221 

         217 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 
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3.5.5.3 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy certifikátov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V rámci sledovaného obdobia bolo zaevidovaných spolu 41 návrhov54 v oblasti certifikátov. Najviac návrhov na doplnenie vložili do IS NSP/SRI autori v rámci 

Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a Sektorovej rady pre verejné služby a správu (5). Na porovnanie sú uvádzané údaje aj 

z predchádzajúcich období. 

Tabuľka č. 41 Návrhy nových certifikátov k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – august 2021 

P. č. sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

1   3          3 2 

2  1  3         1 2 

3  2    5         

4  1  1       1    

5  1 1  1  2 1   1    

6    1 3          

7  2   1      1    

10  1  1  2  1   2 3   

11    4         1  

12     2  3      2 1 

13  1       4      

14    1   2 5    1  1 

15   2   1   1 1  2 1  

16 1 4 2   1 3 1 1 8 3    

17  4  1  3 5 3  1   2 2 

 
54 nový návrh/návrh na zmenu formulácie 
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P. č. sektorovej 
rady 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

18   2  1       2   

19      1        1 

20    5  1 2 1 4 3 4   1 

21   1    1 1   1   5 

22        3  1 1 1 2 1 

23   2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 1  

24   1 2   1 1  2 1  1  

Celkový súčet 1 17 14 
 
20 

 
12 

 
16 

 
20 

 
19 

 
11 

 
20 

 
16 

         
11 

         
14 

        
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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Aj v tomto období platilo, že certifikáty a ich návrhy sú dopĺňané v rámci jednotlivých mesiacov len sporadicky. Celkovo je možné konštatovať, že v sledovanom 

období bolo 21 návrhov schválených, 14 zamietnutých a u 4-och boli autori navigovaní na výber z databázy, pretože navrhovaný certifikát sa už v nej nachádzal. 

Dva návrhy sú ešte vo fáze posudzovania metodikmi. 

Tabuľka č. 42 Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov v mesiacoch júl 2020 – august 2021 

Informácia pre 
autora 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

Zadaný  1 7 1 1 4 2 2  3 7   2 

Už existuje  1 1 4 3 3  3 3 1 1 3  1 

Schválený  7 5 11 3 7 12 12 6 10 7 4 7 10 
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Informácia pre 
autora 

Mesiac 

7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

Zamietnutý 1 8 1 4 5 2 6 2 2 6 1 4 7 3 

Celkový súčet 1 17 14 20 12 16 20 19 11 20 16 11 14 16 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

 

3.5.5.4 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy právnych predpisov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V tomto období pribudli aj návrhy nových právnych predpisov v súvislosti s regulovanými kvalifikačnými požiadavkami (v zmysle zákona) pre vybrané 

zamestnania. Najviac návrhov na doplnenie mali autori v rámci Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (5). Spolu išlo o 25 návrhov, 

čo je o 13 návrhov menej ako za predchádzajúce sledované obdobie. Na porovnanie sú uvádzané údaje aj z predošlých období. 

Tabuľka č. 43 Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ v mesiacoch august 2020 – august 2021 

P. č. sektorovej rady 
Mesiac 

8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

1 4 8         1 4  

2 2  5   1       1 

3 1 1  2          

5           1   

7 1       4      

10 8         3    

11            1  

12 5 1  1  6     2 2  

13 2  1     3      

14  2 7   1 1       

15 1 1   1   1      
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P. č. sektorovej rady 
Mesiac 

8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 

16      2 1 2  2  3  

17 2            1 

18    1  1   1     

19  2    2     1   

20  1 1 5     2 2    

21  1   3   2   1  1 

22  1    1  1     1 

23 1 3  3 2  3 5 3  3  1 

24        2 5   1  

Celkový súčet 27 21 15 12 6 14 5 18 8 12 9 11 5 
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; 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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Z návrhov bolo v sledovanom období schválených 10, zamietnutých 9 a 5 návrhov bolo nahradených právnymi predpismi z aktuálnej databázy. Jeden návrh sa 

v súčasnom období ešte posudzuje (viď nasledujúca tabuľka). 
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Tabuľka č. 44 Hodnotenie návrhov v databáze právnych predpisov za sledované mesiace 

Mesiac 
Informácia pre autora Celkový 

súčet Zadaný Už existuje Schválený Zamietnutý 

8/2020 

Prax - - - 3 3 

Regulácia 2 2 7 13 24 

9/2020 

Prax 1 - - - 1 

Regulácia 9 2 8 1 20 

10/2020 

Prax - - - 1 1 

Regulácia - 2 4 8 14 

11/2020 

Prax - - - 2 2 

Regulácia 1 4 5 - 10 

12/2020 

Prax - - - 1 1 

Regulácia 2 - 2 1 5 

1/2021 

Prax - - 2 - 2 

Regulácia 1 4 4 3 12 

2/2021 

Prax - - - - 0 

Regulácia 3 1 - 1 5 

3/2021 

Prax 4 - 2 6 12 

Regulácia - - - 6 6 

4/2021 

Prax - - - - 0 

Regulácia 2 2 2 2 8 

5/2021 

Prax 6 - 2 2 10 

Regulácia 2 - - - 2 

6/2021 

Prax  -  -  -  -  0 

Regulácia  1  2  3  3  9 

7/2021 

Prax  -  -  - -  0 

Regulácia  -  3  6  2  11 

8/2021 

Prax  -  -  -  1  1 

Regulácia  -    1  3  4 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 
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 Aktivity Aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ 

Schválené NŠZ (nové/zrevidované) garantované sektorovými radami boli vo viacerých etapách 

schvaľované Alianciou. Jej pripomienky priebežne riešili tajomníci v spolupráci s autormi NŠZ a po ich 

akceptácii boli zapracovávané do NŠZ. Zoznam NŠZ predložených na schválenie, v sledovanom období, 

vrátane pripomienok je uvedený v Aktivite č. 1, v kapitole s názvom: „Činnosti Aliancie sektorových 

rád“. 

3.6 Prenos inovácií do garantovaných NŠZ 

Z databázy inovácií boli autormi, v sledovanom období, vyberané vhodné inovácie týkajúce sa 

inovačných trendov, ktoré ovplyvnili výkon vybraných zamestnaní natoľko, že zmenili ich 

charakteristiku a/alebo požiadavky na odborné vedomosti či odborné zručnosti. Nakoľko sú inovácie 

aktuálne už aj v súčasnom období, autori v niektorých sektorových radách perspektívu pri odbornej 

vedomosti/zručnosti „budúca“ nepoužili.  

Oproti minulému obdobiu sa výrazne zvýšili počty NŠZ a aj počty použitých inovácií v nich - najmä 

v Sektorovej rade pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (viac ako polovica 

z celkového počtu – 211). Spolu išlo o 401 využití rôznych inovácií z databázy, priradených ku 

charakteristike a/alebo odborným vedomostiam/zručnostiam. Tentokrát boli inovácie využívané v NŠZ 

s kvalifikačnými úrovňami SKKR 2 – 8, pričom najviac ich bolo použitých na úrovni SKKR 4 (úplné 

stredné všeobecné/odborné vzdelanie) – 147. 

V sledovanom období neboli identifikované a doplnené „budúce“ OV v súvislosti s inováciami 

v nasledujúcich sektorových radách: 

1. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

2. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu, 

3. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

4. Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a 

5. Sektorová rada pre verejné služby a správu. 
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Tabuľka č. 45 Počet odborných vedomostí s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR  a 
sektorových rád 

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

1 4 2 7   2  15 

Farmár v zmiešanom hospodárstve 1       1 

Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 1       1 

Špecialista pre precízne 
poľnohospodárstvo_školenie_NŠZ 

  3   2  5 

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm   3     3 

Technik v rastlinnej výrobe 1  1     2 

Technik v živočíšnej výrobe 1       1 

Vinohradník  2      2 

2   5   1  6 

Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom 
priemysle 

  2     2 

Technický pracovník pri ťažbe nerastných 
surovín 

  2     2 

Technológ pre úpravu nerastných surovín      1  1 

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle   1     1 

3  4 12  3 1  20 

Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre 
zvieratá 

  3     3 

Spracovateľ hydiny  3      3 

Špecialista údržby v potravinárskej výrobe     3 1  4 

Technik údržby v potravinárskej výrobe   2     2 

Technológ v potravinárskej výrobe   7     7 

Výrobca trvanlivého pečiva  1      1 

4   3     3 

Odevný stylista   3     3 

5   1  1 1  3 

Operátor stroja na manipuláciu, skracovanie a 
triedenie dreva 

  1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) pre výrobu a 
technický rozvoj v lesníctve 

    1 1  2 

8   8     8 

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve   2     2 

Technický pracovník v hutníctve   6     6 

9  15 55  4 112 25 211 

Brusič skla  2      2 

Dispečer vo výrobe stavebných materiálov   11     11 

Dispečer vo výrobe žiaruvzdorných materiálov   10     10 

Formár vo výrobe skla  4      4 

Majster (supervízor) v sklárskej výrobe   15     15 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Majster (supervízor) vo výrobe stavebných 
materiálov 

  1     1 

Majster (supervízor) vo výrobe žiaruvzdorných 
materiálov 

  1     1 

Majster (supervízor) výroby keramiky a 
porcelánu 

  9     9 

Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu 
žiaruvzdorných materiálov 

 9      9 

Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky 
a porcelánu 

     12  12 

Špecialista riadenia kvality vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

     12  12 

Špecialista riadenia kvality výroby keramiky a 
porcelánu 

     12  12 

Špecialista technológ v sklárskej výrobe      16  16 

Špecialista technológ vo výrobe stavebných 
materiálov 

     13  13 

Špecialista technológ vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

     13  13 

Špecialista údržby v sklárskej výrobe      15  15 

Špecialista údržby vo výrobe stavebných 
materiálov 

     10  10 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe 
stavebných materiálov 

     1 13 14 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

      12 12 

Technik prípravy a tavenia skloviny   8     8 

Tribotechnik     4 8  12 

10 1 4 6  3 3  17 

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej 
výrobe 

 1      1 

Operátor zvárania  2      2 

Prevádzkový zámočník (údržbár)  1      1 

Priemyselný dizajnér produktov     3   3 

Procesný špecialista v strojárskej výrobe      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu 
(vedúci servisu) 

  1     1 

Servisný poradca v autoservise 1       1 

Strojársky špecialista konštruktér, projektant      2  2 

Strojársky technik automatizácie   2     2 

Strojársky technik v oblasti údržby   2     2 

Vedúci mechanickej dielne v autoservise   1     1 

11   15  3   18 

Elektrotechnik automatizovanej výroby_1   6     6 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Mechanik počítačových sietí   6     6 

Mechatronik   3     3 

Špecialista elektromechanik     3   3 

12  2 17 3  2 3 27 

Energetik technológ    1    1 

Mechanik, opravár meracích a regulačných 
zariadení 

  1     1 

Montér potrubár v plynárenstve  2      2 

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja 
a technického rozvoja v energetike a 
plynárenstve 

     2 3 5 

Špecialista správy a údržby energetických 
zariadení 

   2    2 

Technik kogenerácie   3     3 

Technik prevádzky plynárenských zariadení   4     4 

Technik systémov zberu dát v energetike   5     5 

Technik technickej kontroly a diagnostiky v 
elektrotechnike a energetike 

  4     4 

14 1 3 1   6  11 

Asistent stavebného dozoru   1     1 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie 
inžinierskych stavieb 

     1  1 

Majster v stavebníctve  3      3 

Stavebný projektant      5  5 

Tesár 1       1 

16 3 1 1     5 

Dispečer mestskej hromadnej dopravy   1     1 

Skladový majster (vedúci skladu) 1       1 

Vodič dodávkového vozidla 1       1 

Vodič nákladného motorového vozidla 1 1      2 

17  1 2  2   5 

Dizajnér inteligentných riešení  1 2     3 

Správca databáz     1   1 

Špecialista vývoja používateľských rozhraní     1   1 

18   1  4 4  9 

Hypotekárny špecialista v bankovníctve   1     1 

Odborný pracovník pre investičnú činnosť v 
poisťovníctve 

    2   2 

Odborný pracovník pre zaistenie      2  2 

Špecialista pre investičnú činnosť v 
poisťovníctve 

    2   2 

Špecialista pre zaistenie      2  2 

19 1  3 1 3 1  9 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Dirigent     1   1 

Diskdžokej    1    1 

Inštrumentálny sólista     1   1 

Lektor dramaturgie 1       1 

Muzikológ      1  1 

Obrazový strihač   1     1 

Písmomaliar   1     1 

Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)   1     1 

Šéfdirigent     1   1 

20   10     10 

Športový administrátor   10     10 

22     1 4  5 

Ekonomický analytik, prognostik      1  1 

Hlavný účtovník      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov 
(personálny riaditeľ) 

     1  1 

Supervízor administratívnych pracovníkov     1   1 

Supervízor operátorov dát      1  1 

23      4  4 

Odborný pracovník v oblasti sociálnej 
starostlivosti o osoby so zdravotným 
postihnutím 

     1  1 

Špecialista samosprávy pre sociálne služby      1  1 

Verejný zdravotník špecialista v hygiene detí a 
mládeže 

     2  2 

24 4 10   1   15 

Kachliar 1 1      2 

Kominár  1      1 

Ladič a údržbár klavírov a klávesových 
nástrojov (hudobných nástrojov) 

 1      1 

Projektový technik v oblasti súkromnej 
bezpečnosti 

 1      1 

Tetovač tela  1      1 

Umývač okien výškových budov 2       2 

Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna 
služba) 

 2      2 

Vedúci výkonu fyzickej ochrany (strážna 
služba) 

    1   1 

Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba) 1       1 

Vlásenkár (výrobca parochní)  3      3 

Celkový súčet 14 42 147 4 25 141 28 401 
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; 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 
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-Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Výrazne sa zvýšil aj počet OZ s príznakom „budúca“. Spolu išlo o 411 OZ, pričom najviac odborných 

zručností bolo priradených opäť55 v rámci Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 

nekovové materiály (249). 

„Budúce“ OZ neboli identifikované a priradené v rámci troch sektorových rád: 

1. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

2. Sektorová rada pre chémiu a farmáciu a 

3. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie. 

Tabuľka č. 46 Počet odborných zručností s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR a 
sektorových rád 

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

1 2 2 5     9 

Technik v rastlinnej výrobe 1  1     2 

Pestovateľ poľných plodín a 
zeleniny 

1       1 

Špecialista pre precízne 
poľnohospodárstvo_školenie_NŠZ 

  2     2 

Vinohradník  2      2 

Špecialista v rastlinnej výrobe, 
agronóm 

  2     2 

2   3   1  4 

Majster (revírnik) elektroúdržby v 
ťažobnom priemysle 

  2     2 

Technológ pre úpravu nerastných 
surovín 

     1  1 

Výrobný dispečer v ťažobnom 
priemysle 

  1     1 

3  4 11  3 1  19 

Výrobca trvanlivého pečiva  1      1 

Technológ v potravinárskej 
výrobe 

  6     6 

 
55 tak ako tomu bolo pri odborných vedomostiach 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Operátor zariadenia na výrobu 
krmovín pre zvieratá 

  3     3 

Technik údržby v potravinárskej 
výrobe 

  2     2 

Spracovateľ hydiny  3      3 

Špecialista údržby v 
potravinárskej výrobe 

    3 1  4 

4   2     2 

Odevný stylista   2     2 

5   2  1 1  4 

Riadiaci pracovník (manažér) pre 
výrobu a technický rozvoj v 
lesníctve 

    1 1  2 

Operátor stroja na manipuláciu, 
skracovanie a triedenie dreva 

  2     2 

8   7     7 

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a 
zlievarenstve 

  1     1 

Technický pracovník v hutníctve   6     6 

9  15 67  2 139 26 249 

Špecialista vo výskume a vývoji vo 
výrobe stavebných materiálov 

      14 14 

Majster (supervízor) vo výrobe 
stavebných materiálov 

  1     1 

Dispečer vo výrobe stavebných 
materiálov 

  10     10 

Majster (supervízor) v sklárskej 
výrobe 

  21     21 

Technik prípravy a tavenia 
skloviny 

  14     14 

Špecialista údržby vo výrobe 
stavebných materiálov 

     14  14 

Majster (supervízor) vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

  1     1 

Špecialista technológ v sklárskej 
výrobe 

     21  21 

Brusič skla  2      2 

Formár vo výrobe skla  5      5 

Špecialista technológ vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

     13  13 

Špecialista technológ vo výrobe 
stavebných materiálov 

     14  14 

Dispečer vo výrobe 
žiaruvzdorných materiálov 

  11     11 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Operátor strojov na úpravu 
surovín a výrobu žiaruvzdorných 
materiálov 

 8      8 

Špecialista riadenia kvality výroby 
keramiky a porcelánu 

     12  12 

Majster (supervízor) výroby 
keramiky a porcelánu 

  9     9 

Špecialista vo výskume a vývoji vo 
výrobe žiaruvzdorných materiálov 

     1 12 13 

Špecialista riadenia kvality vo 
výrobe žiaruvzdorných materiálov 

     13  13 

Riadiaci pracovník (manažér) 
výroby keramiky a porcelánu 

     13  13 

Tribotechnik     2 15  17 

Špecialista údržby v sklárskej 
výrobe 

     23  23 

10 1 4 7   3  15 

Strojársky technik automatizácie   3     3 

Operátor zvárania  1      1 

Strojársky technik v oblasti 
údržby 

 1 2     3 

Strojársky špecialista konštruktér, 
projektant 

     3  3 

Riadiaci pracovník (manažér) 
autoservisu (vedúci servisu) 

  1     1 

Prevádzkový zámočník (údržbár)  1      1 

Montážny pracovník (operátor) v 
strojárskej výrobe 

 1      1 

Vedúci mechanickej dielne v 
autoservise 

  1     1 

Servisný poradca v autoservise 1       1 

11   13  4   17 

Mechatronik   3     3 

Elektrotechnik automatizovanej 
výroby_1 

  5     5 

Špecialista elektromechanik     4   4 

Mechanik počítačových sietí   5     5 

12   12 5  2 3 22 

Špecialista energetik distribúcie 
elektrickej energie 

   2    2 

Technik prevádzky plynárenských 
zariadení 

  2     2 

Technik systémov zberu dát v 
energetike 

  2     2 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Technik technickej kontroly a 
diagnostiky v elektrotechnike a 
energetike 

  5     5 

Technik kogenerácie   3     3 

Špecialista správy a údržby 
energetických zariadení 

   3    3 

Riadiaci pracovník (manažér) 
výskumu, vývoja a technického 
rozvoja v energetike a 
plynárenstve 

     2 3 5 

14  2    6  8 

Autorizovaný inžinier pre 
konštrukcie inžinierskych stavieb 

     2  2 

Stavebný projektant      4  4 

Majster v stavebníctve  2      2 

17    1 1   2 

Správca databáz     1   1 

Systémový programátor    1    1 

18   1  3 3  7 

Špecialista pre zaistenie      1  1 

Odborný pracovník pre zaistenie      2  2 

Hypotekárny špecialista v 
bankovníctve 

  1     1 

Špecialista pre investičnú činnosť 
v poisťovníctve 

    1   1 

Odborný pracovník pre investičnú 
činnosť v poisťovníctve 

    2   2 

19   2 4 1 2  9 

Výskumník pamiatkového fondu      1  1 

Muzikológ      1  1 

Písmomaliar   2     2 

Inštrumentálny sólista     1   1 

Prvý hráč (vedúci nástrojovej 
skupiny) 

   1    1 

Šéfdirigent    1    1 

Dirigent    1    1 

Diskdžokej    1    1 

20   12     12 

Športový administrátor   12     12 

21      1  1 

Špecialista v oblasti 
informatizácie a elektronických 
služieb 

     1  1 

22     2 3  5 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Supervízor administratívnych 
pracovníkov 

    2   2 

Riadiaci pracovník (manažér) 
ľudských zdrojov (personálny 
riaditeľ) 

     1  1 

Hlavný účtovník      1  1 

Ekonomický analytik, prognostik      1  1 

23      3  3 

Špecialista samosprávy pre 
sociálne služby 

     2  2 

Verejný zdravotník špecialista v 
hygiene detí a mládeže 

     1  1 

24 7 8   1   16 

Kominár 1 3      4 

Kachliar 3       3 

Vedúci objektu fyzickej ochrany 
(strážna služba) 

 2      2 

Vedúci výkonu fyzickej ochrany 
(strážna služba) 

    1   1 

Vedúci zmeny fyzickej ochrany 
(strážna služba) 

1       1 

Projektový technik v oblasti 
súkromnej bezpečnosti 

 1      1 

Vlásenkár (výrobca parochní)  2      2 

Umývač okien výškových budov 2       2 

Celkový súčet 10 35 144 10 18 165 29 411 
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; 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; 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: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

Najviac OZ bolo identifikovaných v rámci kvalifikačnej úrovne SKKR 4 – úplné stredné 

všeobecné/odborné vzdelanie (144), čo je podobný počet ako pri „budúcich“ odborných vedomostiach 

a najmenej (10) ich bolo identifikovaných v rámci SKKR 2 – nižšie stredné odborné vzdelanie a 5 – vyššie 

odborné vzdelanie. Konkrétne informácie o budúcich OV a OZ je možné nájsť v jednotlivých 

Informáciách tajomníkov. 
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Oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol počet inovácií, ktoré ovplyvnili v sledovaných NŠZ 

charakteristiku. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že:  

a) najvýraznejšie ovplyvnila nejakým spôsobom charakteristiku NŠZ opäť inovácia „Digitalizácia“, 

b) najmenej ovplyvnili charakteristiku NŠZ inovácie (1) „Biotechnológia“, „Koordinovaná 

realizácia opatrení v prípade krízovej situácie“ a „Nové potraviny”, 

c) najviac zadávali ovplyvnenie charakteristiky inováciami autori v mesiaci jún 2021. 

Tabuľka č. 47 Inovácie ovplyvňujúce charakteristiky NŠZ 

Názov oblasti inovácií 
Charakteristika 

Spolu 
Jún 2021 Júl 2021 August 2021 

3D technológie a materiály 1 2 1 4 

Alternatívne palivá a pohony 1 4 6 11 

Automatizácia 10 6 5 21 

Big Data 5 6 6 17 

Biotechnológia  1  1 

Digitalizácia 33 29 27 89 

Digitálna bezpečnosť 4 1 5 10 

Drony 5 2 1 8 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 1 1  2 

Internet vecí (IoT) 17 8 11 36 

Komunikačné siete novej generácie 2 4 5 11 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie 

  1 1 

Nezaradené 9 7 7 23 

Nové materiály 7 2 10 19 

Nové metódy 5 3 9 17 

Nové potraviny 1   1 

Robotizácia 5 1 5 11 

Rozvoj informačných technológií 1 1 8 10 

Smart technológie 8 7 9 24 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain   3 3 

Umelá inteligencia 12 10 14 36 

Virtuálna a rozšírená realita 8 1 2 11 

Zelená ekonomika 14 2 2 18 

Celkový súčet 149 98 137 384 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 
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Výrazne sa zvýšil počet inovácií ovplyvňujúcich odborné vedomosti vo vybraných NŠZ – oproti 

minulému obdobiu takmer o 100% a opäť najvýraznejšie v mesiaci jún 2021.  

Tabuľka č. 48 Inovácie ovplyvňujúce odborné vedomosti v NŠZ 

Názov oblasti inovácií 
Odborné vedomosti 

Spolu 
Jún 2021 Júl 2021 August 2021 

3D technológie a materiály 8 4 1 13 

Alternatívne palivá a pohony 29 22 24 75 

Automatizácia 29 10 17 56 

Big Data 17 12 17 46 

Biotechnológia  1  1 

Digitalizácia 50 41 42 133 

Digitálna bezpečnosť 10 9 21 40 

Drony 3  1 4 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 5 6 18 29 

Internet vecí (IoT) 9 11 13 33 

Komunikačné siete novej generácie 9  6 15 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie 

5 5 4 14 

Nezaradené 15 11 6 32 

Nové materiály 25 15 21 61 

Nové metódy 68 32 67 167 

Nové potraviny 2   2 

Robotizácia 29 12 15 56 

Rozvoj informačných technológií 8 6 26 40 

Smart technológie 16 29 28 73 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain  1 4 5 

Umelá inteligencia 16 17 19 52 

Virtuálna a rozšírená realita 12 3 3 18 

Zelená ekonomika 25 10 11 46 

Celkový súčet 390 257 364 1011 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

V súvislosti s ovplyvnením odborných vedomostí inováciami je teda možné konštatovať, že:  

a) najvýraznejšie ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ inovácia „Nové metódy“, 

b) najmenej ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ inovácia (1) „Biotechnológia“, 

c) najviac zadávali ovplyvnenie odborných vedomostí inováciami autori v mesiaci jún 2021. 
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Tiež sa zvýšil počet (viac ako dvojnásobne) odborných zručností, ktoré boli v NŠZ ovplyvnené 

inováciami. 

Tabuľka č. 49 Inovácie ovplyvňujúce odborné zručnosti v NŠZ 

Názov oblasti inovácií Jún 2021 Júl 2021 August 2021 Spolu 

3D technológie a materiály 6 3 4 13 

Alternatívne palivá a pohony 36 17 25 78 

Automatizácia 29 10 18 57 

Big Data 16 11 19 46 

Digitalizácia 46 35 35 116 

Digitálna bezpečnosť 7 5 13 25 

Drony 3  1 4 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 4 10 11 25 

Internet vecí (IoT) 9 7 10 26 

Komunikačné siete novej generácie 1 3 3 7 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie 3 6 4 13 

Nezaradené 17 8 5 30 

Nové materiály 20 8 23 51 

Nové metódy 77 24 64 165 

Nové potraviny 2   2 

Robotizácia 26 17 15 58 

Rozvoj informačných technológií 11 5 26 42 

Smart technológie 14 25 15 54 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 1  3 4 

Umelá inteligencia 18 18 20 56 

Virtuálna a rozšírená realita 10 3 2 15 

Zelená ekonomika 20 8 12 40 

Celkový súčet 376 223 328 927 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

V tejto súvislosti je možné konštatovať, že:  

a) najvýraznejšie ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia „Nové metódy“, 

b) najmenej ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia (2) „Nové potraviny ” a 

c) najviac zadávali ovplyvnenie odborných zručností inováciami autori v mesiaci jún 2021.  
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Nasledujúca tabuľka uvádza informácie o tom, či bola inovácia v NŠZ zamietnutá alebo schválená, resp. 

či existoval iba návrh inovácie k NŠZ. Ak daný návrh autori neschválili, tak do NŠZ následne nebol 

pridaný. 
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Tabuľka č. 50 Schválenie/zamietnutie oblasti inovácií z návrhu, resp. uvedenie návrhu inovácií k NŠZ 

Názov oblasti 
inovácií 

Jún 2021 

∑ 

Júl 2021 

∑ 

August 2021 

∑ 
Spolu 
celkov
o 

Inováci
a NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválen
á z 

návrhu 

Návrh 
inováci
e k NŠZ 

Zamietnu
tý návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Inováci
a NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválen
á z 

návrhu 

Návrh 
inováci
e k NŠZ 

Zamietnu
tý návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Inováci
a NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválen
á z 

návrhu 

Návrh 
inováci
e k NŠZ 

Zamietnu
tý návrh 

inovácie k 
NŠZ 

3D 
technológie 
a materiály 

9    9 3    3 3   2 5 17 

Alternatívne 
palivá a 
pohony 

29   1 30 19    19 23   2 25 74 

Automatizáci
a 

27    27 13    13 14   1 15 55 

Big Data 14   2 16 13    13 18    18 47 

Biotechnológi
a 

     1    1   1  1 2 

Digitalizácia 58    58 45    45 58  1 1 60 163 

Digitálna 
bezpečnosť 

10   2 12 6   1 7 11   1 12 31 

Drony 6    6 1    1 1    1 8 

Inovácie ako 
reakcia na 
pandémiu 

6   2 8 5    5 5   1 6 19 

Internet vecí 
(IoT) 

19    19 8 1   9 12    12 40 

Komunikačné 
siete novej 
generácie 

2    2 7    7 5    5 14 

Koordinovaná 
realizácia 
opatrení v 
prípade 

5   1 6 5    5 4   1 5 16 
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Názov oblasti 
inovácií 

Jún 2021 

∑ 

Júl 2021 

∑ 

August 2021 

∑ 
Spolu 
celkov
o 

Inováci
a NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválen
á z 

návrhu 

Návrh 
inováci
e k NŠZ 

Zamietnu
tý návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Inováci
a NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválen
á z 

návrhu 

Návrh 
inováci
e k NŠZ 

Zamietnu
tý návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Inováci
a NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválen
á z 

návrhu 

Návrh 
inováci
e k NŠZ 

Zamietnu
tý návrh 

inovácie k 
NŠZ 

krízovej 
situácie 

Nezaradené 15   1 16 11   4 15 8   4 12 43 

Nové 
materiály 

24   5 29 9 1   10 23  1 2 26 65 

Nové metódy 46   1 47 19    19 38    38 104 

Nové 
potraviny 

2    2           2 

Robotizácia 20  2 1 23 8   1 9 8    8 40 

Rozvoj 
informačných 
technológií 

12    12 6    6 13 1  1 15 33 

Smart 
technológie 

19  1  20 18  1 2 21 21   1 22 63 

Technológia 
distribuovaný
ch záznamov 
a blockchain 

3    3 2    2 4    4 9 

Umelá 
inteligencia 

28    28 18  1 1 20 26 1  2 29 77 

Virtuálna a 
rozšírená 
realita 

11 1   12 3    3 3    3 18 

Zelená 
ekonomika 

33   1 34 9    9 10    10 53 

Celkový súčet 398 1 3 17 419 229 2 2 9 242 308 2 3 19 332 993 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 
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Inovácie neboli vôbec riešené v Sektorovej rade pre vodu, odpad a životné prostredie – očakáva sa, že 

tejto aktivite sa budú autori venovať v nasledujúcom období. Inovácie schválené z návrhu od iných 

expertov predstavovali spolu číslo 295, čo znamená, že aj iní experti sa kvalitatívne výrazne zapojili do 

aktualizácie a tvorby garantovaných NŠZ. Celkovo bolo návrhov inovácií k NŠZ zadaných do IS NSP/SRI 

spolu 3446, z toho 165 návrhov inovácií k NŠZ bolo zamietnutých. 

Najviac inovácií schválených z návrhov je evidovaných za Sektorovú radu pre vzdelávanie, výchovu 

a šport (72). Najviac inovácií k NŠZ eviduje Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 

nekovové materiály (279), pričom na druhej strane drží aj prvenstvo v súvislosti so zamietnutými 

návrhmi inovácií k NŠZ. 

Tabuľka č. 51 Počet schválených/zamietnutých oblastí inovácií z návrhov, resp. návrhy inovácií 
k NŠZ 

Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

01 - Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov 

82 17 33 5 137 

Digitalizácia a analytika dát v 
poľnohospodárstve 

14   2 16 

Ekologické (alternatívne) 
poľnohospodárstvo 

3  6  9 

Hydroponické pestovanie rastlín 1 2  1 4 

Marketing v poľnohospodárstve 14 4 1 1 20 

Precízne poľnohospodárstvo 10 7 6  23 

Sociálne poľnohospodárstvo 8  9  17 

Systém prenosu výsledkov vedy a 
výskumu do praxe - Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems 
(AKIS) 

19 2 8  29 

Umelá inteligencia v poľnohospodárstve 10 1 1  12 

Vertikálne poľnohospodárstvo 3 1 2 1 7 

02 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu 

28 1 42  71 

Inovácie v procese (v bani) 8  24  32 

Inteligentná baňa - 5G systém 5 1 10  16 

Nové metódy dobývania 2    2 

Technológie na zachytávanie, ukladanie a 
využívanie uhlíka 

5  8  13 

Virtuálna a robotická podpora v bani - 
zlepšenie pracovných podmienok a 
zvýšenie bezpečnosti práce 

8    8 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

03 - Sektorová rada pre potravinárstvo 68 18 317 5 408 

Biodegradovateľné plasty 4 1 12  17 

Biometrika 2  5  7 

Biopotraviny 1    1 

Blockchain 3 1 21  25 

Business Automation   2  2 

Dátová analytika (Big Data) 2 1 24  27 

Digitalizácia, softverizácia 8 4 39  51 

Drony a iná alternatívna doprava 2  3  5 

Chrobáky (hmyz) ako zdroj bielkovín 
budúcnosti 

 1 12 1 14 

Inovácie funkčných vlastností potravín 1    1 

Inovácie prostredníctvom biotechnológií 1  1  2 

Internet vecí (IoT) Priemyselný internet 9 1 26  36 

IT Performance (Distributed 
computing/Cloud a edge computing) 

1 1 2  4 

Kybernetická bezpečnosť 2 1 7  10 

Manufacturing Automation 7 3 39  49 

Nové probiotiká a postbiotiká 1  2  3 

Reformulácia potravín 5  11  16 

Robotizácia a Kolaboratívne roboty vo 
výrobe 

5 2 34 2 43 

Senzorika potravín 3  22  25 

Umelá inteligencia a Strojové učenie 2 1 17  20 

Umelé mäso (vyrobené v laboratórnych 
podmienkach) ako riešenie na problém s 
mäsom 

1 1 11  13 

Virtuálna a Rozšírená inteligencia / 
realita vo výrobe 

4  27 1 32 

Zelené inovácie v potravinárstve 4   1 5 

04 - Sektorová rada pre textil, odevy, 
obuv a spracovanie kože 

42 12 52 4 110 

3D technológie a materiály v textilnom, 
odevnom a obuvníckom priemysle 

8 2 8 1 19 

Digitalizácia a virtuálne navrhovanie 
odevov a obuvi 

2  1  3 

Digitálne oblečenie a obuv 4 1 5  10 

Druhotné spracovanie textilného, 
plastového a koženého odpadu až po 
odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu 

3  8  11 

Ekologické farbenie materiálov 3 1 5  9 

Ekologické materiály (konopné vlákna, 
ľan, vlákna z rôznych produktov 

7 1 3  11 



   
 
 

535 
 
 

Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

rastlinného pôvodu ako napr. kávové 
zrná, ananás, banány, žihľava atď.) 

Elektrifikácia tkanín 5 1 3  9 

Smart oblečenie 2  4  6 

Smart obuv 2 1 2 1 6 

Super elastická pena pre odľahčenú 
bežeckú obuv 

2 1 4  7 

Technologické inovácie strojného 
vybavenia 

4 4 9 2 19 

05 - Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

61 36 196 8 301 

3D technológie a materiály pre aplikácie 
v drevospracujúcom priemysle 

4    4 

CNC technológie pri spracovaní dreva 3 7 29  39 

diaľkový prieskum Zeme v lesnom 
hospodárstve 

3 1   4 

GPS aplikácie, drony v lesnom 
hospodárstve 

9 3 15  27 

inovatívne metódy na  produkciu 
výrobkov s vysokou pridanou hodnotou 

6 4 15  25 

kolaboratívne roboty pri spracovaní 
dreva 

3    3 

kvantifikácia a klasifikácia suroviny  4 30 1 35 

materiály na báze dreva so špecifickými 
vlastnosťami 

4    4 

moderné drevené konštrukcie a 
drevostavby 

1    1 

princípy zelenej ekonomiky pri 
komplexom spracovaní dreva 

8  16 4 28 

princípy zelenej ekonomiky pri 
obhospodarovaní  lesa 

5    5 

riadenie procesov skladovania, výroby a 
distribúcie 

1 12 72 3 88 

smart technológie v drevospracujúcom 
priemysle 

6    6 

virtuálna (VR) a rozšírená (AR) realita v 
produkcii a predaji produktov 

6 1   7 

zvýšený podiel uplatňovania prírode 
blízkeho obhospodarovania lesov 

2 4 19  25 

06 - Sektorová rada pre celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel 

32 2 12 1 47 

Aktívne "smart" obaly 7  3  10 

automatizácia presnosti sútlače 2    2 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

automatizácia procesov tlače a 
dokončujúceho spracovania 

3  7  10 

automatizovaná kontrola digitálnych dát 3    3 

Biodegradovateľné a kompostovateľné 
plasty na báze lignínu 

1   1 2 

digitalizácia procesov tlače a 
dokončujúceho spracovania 

2    2 

digitálna chatbot komunikácia 1    1 

nové druhy obalových papierov 1 1   2 

nové druhy tlačových papierov 1    1 

nové tlačiarenské stroje a techniky tlače 
vrátane dokončujúceho spracovania 

2    2 

nové tlačové farby (na vodnej báze a 
biodegradovateľné) 

1    1 

optimalizácia procesov výroby 1    1 

RFID terčíky v smart obaloch 1    1 

úprava digitálnych dát 2    2 

využívanie umelej inteligencie pre 
optimalizáciu procesov výroby 

2 1 2  5 

znižovanie odpadu v digitálnej tlači 1    1 

znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom 
procese 

1    1 

07 - Sektorová rada pre chémiu a 
farmáciu 

6  3 2 11 

Autonómne laboratóriá 1    1 

Nanotechnológie    1 1 

Nové druhy cementov s nízkou záťažou 
na životné prostredie - chromatmin, 
biocement 

4  2 1 7 

Zelené inovácie v chémii a farmácii 1  1  2 

08 - Sektorová rada pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

25  158  183 

Nové materiály  s vysokou pevnosťou a s 
výbornými ťažnými a únavovými 
vlastnosťami 

5  23  28 

Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie 
vibrácií (už vyrábaná hliníková pena) 

4  21  25 

Nové materiály pre 3D tlač 6  21  27 

Nové materiály pre zelené zdroje 
(veterné stožiare, moderné elektrárne, 
geotermálna energia, pre 
elektrotechnický priemysel, pre 
uskladnenie elektrickej energie) 

1  16  17 

Progresívne využitie surovín pre výrobu 
ferozliatin 

2  25  27 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Riadenie a simulácia metalurgických 
procesov s využitím progresívnych 
metód (matematické, fyzikálne modely a 
dátové analýzy, big data) 

4  33  37 

Vodík – palivo budúcnosti 3  19  22 

09 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, 
minerálne výrobky, nekovové materiály 

279 5 24 42 350 

3D tlačiarne 2 1 1 7 11 

Antikorózne sklá 3   1 4 

Automatizácia vo výrobe 24    24 

Biokeramika   1 1 2 

Digitalizácia vo výrobe 24    24 

Digitálna bezpečnosť vo výrobe 18   1 19 

Ekologické nekovové materiály 22    22 

inteligentné obaly 2  1 1 4 

keramika v priemysle 1  2 3 6 

Metódy účinného krízového riadenia 15   3 18 

Mikrovlnné tavenie skiel 4    4 

Nanotechnológie vo výrobe nekovových 
materiálov 

22 2 1 2 27 

Nové druhy cementov s nízkou záťažou 
na životné prostredie - chromatmin, 
biocement 

4  1 3 8 

Nové technológie výroby 4  2 5 11 

Odolné, ohybné sklo, zvukové sklo, tenké 
sklo 

  2 2 4 

Pevné a ľahčené sklené obaly 3   1 4 

Plameňová syntéza 4    4 

Použitie bioplynu z obnoviteľných 
zdrojov pri spracovaní nekovových 
materiáloch 

19   1 20 

Použitie vodíka pri spracovaní 
nekovových materiálov 

16    16 

Použitie vodíka pri tavení skla 4 1 3 1 9 

Recyklovateľnosť nekovových materiálov 22    22 

Robotizácia vo výrobe 23    23 

Robotizácia vo výrobe obalového  skla  1 3 3 7 

Sklo ako supermateriál   6 3 9 

Špeciálne sklá a sklokeramické materiály 
pre bioaplikácie 

3   1 4 

Technológia výroby cementov 
environmentálnej  generácie 

9    9 

uplatnenie skla pri výrobe čistej energie    2 2 

Využitie mikrovlnnej energie 5    5 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Využitie mikrovlnnej energie v 
keramickej výrobe 

3    3 

Využívanie odpadového tepla 
vznikajúceho pri výrobe nekovových 
materiálov 

21    21 

žiaruvzdorné a izolačné materiály 2  1 1 4 

10 - Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo 

137 2 37 14 190 

Aditívne technológie v automobilovom 
priemysle a strojárstve 

15  13 1 29 

Automatizácia a robotizácia 20 2 10  32 

Autonómne riadenie 9  9 3 21 

Elektromobilita a alternatívne pohony 13  5 5 23 

Nanotechnológie v strojárstve 16   2 18 

Nové trendy v strojárstve 21   1 22 

Realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie - mentálne zdravie 

1    1 

Smart technológie v automobilovom 
priemysle a strojárstve 

20   1 21 

Trvalo udržateľný rozvoj 22   1 23 

11 - Sektorová rada pre elektrotechniku 71 20 125 9 225 

Blockchain 3 3 9  15 

Inovatívna robotika 1 3 6 1 11 

Kvantové počítače 2 1 10 1 14 

Kybernetická bezpečnosť 2 2 9 1 14 

Mobilné robotické systémy a platformy 1    1 

Nové technológie výroby 3 1 14 1 19 

Realizácia a využitie 5G/6G sietí 2 1 7  10 

Robotika 2 1 6  9 

Rozšírená realita 2  7  9 

Rozvoj systémov internetu vecí 7 2 15  24 

Smart zariadenia a technológie 32 4 30 4 70 

superpočítače 1 2 9 1 13 

Umelá inteligencia 13  3  16 

12 - Sektorová rada pre energetiku, 
plyn, elektrinu 

65 8 101 13 187 

Aplikácia umelej inteligencie a internetu 
pre riadenie OZE (slnečná a veterná 
energia) 

2    2 

Aplikácia umelej inteligencie a internetu 
pre riadenie tepelných zdrojov a 
centrálne zásobovanie teplom (CZT) 

2    2 

Aplikácia umelej inteligencie a internetu 
pre riadenie vykurovania a chladenia v 

1    1 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

administratívnych a bytových 
komplexoch 

Aplikácia umelej inteligencie v 
obchodovaní s elektrinou 

1    1 

Batériové systémy veľkej kapacity 4   1 5 

Diagnostika a profylaktika vonkajších 
vysokonapäťových vedení pomocou 
dronov 

2 1 9 2 14 

Inštalácia a údržba vonkajších 
vysokonapäťových vedení pomocou 
dronov 

1  8 2 11 

Nárast podielu výroby elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov energie 

3    3 

Navrhovanie energetických sietí 
prostredníctvom LIM 

1    1 

Preprava a distribúcia vodíka 
plynárenskými potrubnými systémami. 

4    4 

Stavba inteligentných sietí distribučnej 
sústavy 

19 2 8 2 31 

Vplyv nasadenia internetu vecí na 
riadenie a správanie sa spotrebiteľov 
elektriny a plynu 

1    1 

Využitie technológie AR pri pracovných a 
bezpečnostných aplikáciách v energetike 

1  8  9 

Využitie technológie blockchain pre 
využívanie batériového úložiska v 
elektromobiloch 

2  12  14 

Využitie technológie VR pri vzdelávacích 
a tréningových aplikáciách v energetike 

2 3 27 3 35 

Využitie umelej inteligencie pre predikciu 
stavov v elektrizačnej sústave 

2    2 

Využitie vodíka v energetike - 
skladovanie 

1    1 

Využitie vodíka v energetike - výroba 4  12 1 17 

Využívanie umelej inteligencie pre 
simuláciu neštandardných a krízových 
stavov v energetike 

12 2 17 2 33 

14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 

207 1  6 214 

3D geocentrické európske a svetové 
súradnicové systémy s možnosťou 
vzájomnej transformácie 

1    1 

3D mapovanie 1    1 

3D mapy ako virtuálna realita 7    7 

AI umelá inteligencia v stavebníctve 10   1 11 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Automatická montáž pomocou robotov 3    3 

Automatické riadenie stavebných strojov 2   1 3 

Automatizované vetranie budov 5    5 

Autonómne roboty v stavebníctve 2   1 3 

Dátové úložiská a cloudové systémy 5    5 

Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci 
(zber údajov, zdokumentovanie) 

11    11 

Digitalizovaná dokumentácia odpadu 
z demolácií a údajov o množstve a druhu 
vyrobených recyklátov 

11    11 

Digitálna správa, kontrola a údržba 
stavieb 

6    6 

Digitálne skenovanie stavieb a facility 
management 

3    3 

Digitálne spracovanie parametrov a 
technických údajov stavebných 
materiálov 

15    15 

Efektívne využívanie zdrojov energie 
a využívanie vhodných systémových 
riešení  pre energeticky efektívne stavby 

8    8 

Elektronické geometrické plány 1    1 

Elektronické portály s vyhľadávačmi 
noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu 
orientáciu v povinnostiach 

14    14 

Fotogrametria, drony a 3D skenovanie 
budov 

10 1   11 

Funkčné celky – kúpeľne alebo izby 2    2 

Hodnotenie udržateľnosti stavby v 
priebehu životného cyklu 

4    4 

Inteligentné budovy 1    1 

Internet vecí (IoT) v stavebníctve 9   1 10 

Izolácia s TPO a EPDM fóliami 2    2 

Konfigurátor skladby strechy 5    5 

Merania a nedeštruktívna detekcia 
zatekania striech 

3    3 

Montované domy a komerčné 
modulárne budovy 

6    6 

Nadkrokvové zateplenie 2    2 

Nové techniky a technológie spracúvania 
stavebného a demolačného odpadu na 
recyklované materiály 

   1 1 

Nové technológie a materiály pri 
stavebných výrobkoch s vysokou mierou 
ich spätnej recyklácie 

10    10 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Odvetranie strešných konštrukcií a triedy 
tesnosti podstrešia 

2    2 

Stavebný software BIM 22    22 

Systémové komponenty technických 
zariadení budov 

1    1 

Vegetačné (zelené strechy), pojazdné 
strechy a vodozádržné strechy 

6    6 

Vegetačné fasády 5    5 

Virtuálna realita, neuroarchitektúra a 
pocitové mapy 

1    1 

Výroba prefabrikovaných betónových 
dielov prostredníctvom 3D tlače 

6    6 

Vysoká automatizácia meracích 
a vyhodnocovacích procesov 

1   1 2 

Využívanie dronov na plošný zber dát 
terénu a stavebných objektov formou 
skenovania a fotogrametrie 

4    4 

15 - Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

24 13 31 5 73 

Automatizovaný predaj permanentiek, 
vstupeniek, lístkov na športoviská a 
atrakcie 

2  4 2 8 

Inteligentné technológie v obchode v 
kontexte správania zákazníka 

1 6 9 1 17 

Kiosk check-in v hoteloch 1  3  4 

Online objednávanie a donáška 2    2 

Online rezervácie, rezervácie cez OTA 
(online travel agents) 

3 1 2  6 

Prepojenie inteligentných technológií za 
účelom zefektívnenia interných procesov 
v obchode 

7 3 3 1 14 

Technické inovácie v obchode 1 2 4  7 

Umelá inteligencia pri online komunikácii 
s hosťami 

6 1 4  11 

Virtuálny kľúč k izbám 1  2 1 4 

16 - Sektorová rada pre dopravu, 
logistiku, poštové služby 

159 1 39 14 213 

3D tlač (aditívna) 11    11 

Automatizácia dopravných procesov 4  1 1 6 

Automatizácia dopravných prostriedkov, 
mechanizmov a infraštruktúry 

17  4  21 

Automatizácia odbavovacích systémov 4  3  7 

Automatizácia v logistických a 
prepravných procesoch 

7  3  10 

Automatizácia v poštových službách 2  4  6 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Autonómne operačné a kontrolné 
strediská 

6    6 

Autopiloty v hnacích koľajových 
vozidlách 

4  6 1 11 

Bezdrôtové nabíjanie elektromobilov 1    1 

Bezkontaktné doručovanie zásielok 1    1 

Cloud computing 1    1 

Datamining 3    3 

Diaľkový dohľad a riadenie dopravy 8  12  20 

Digitalizácia terminálov 1    1 

Digitalizácia, pokročilá konektivita v 
logistických procesoch 

1    1 

E-commerce 1    1 

Efektívnejšie využívanie inteligentných 
dopravných systémov a smart cities 

5    5 

Elektronizácia dokumentov 9    9 

Elektronizácia v poštových službách 1    1 

Hybridizácia leteckej dopravy 1    1 

Implementácia technologických inovácií 
zameraných na čistú mobilitu, 
dekarbonizáciu dopravy, zníženie emisií 
CO2 pre dopravné prostriedky, 
alternatívne palivové riešenia 

3    3 

Inteligentná a nákladovo efektívna 
správa aktív 

4   1 5 

Inteligentné dopravné systémy a smart 
cities 

5    5 

Intermodálne prístupové body v doprave 
a logistike 

  4  4 

IoT v systémoch prevádzky na dráhach 1    1 

IoT v železničných systémoch 6    6 

IoT zariadenia v prediktívnej údržbe 3    3 

Komunikácia a riadenie projektov 4   3 7 

Líderstvo a manažment 1   3 4 

Logistika 4.0    1 1 

Návrh, riadenie a správa bezpečnostných 
systémov - cyber security 

2    2 

Nové požiadavky na plánovanie 
poslednej míle 

3   1 4 

Prechod od preventívnej údržby na 
flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na 
aktuálnych dátach 

4  2 1 7 

Prepojenie sféry dopravy a poštových 
služieb s oblasťou IT a kybernetickou 
bezpečnosťou 

   1 1 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Prepojenie výrobných skladových a 
podnikových informačných systémov s 
manipulačnou skladovou technikou 

3    3 

Prepravné samoučiace roboty v logistike 1    1 

Rozvoj alternatívnych pohonných 
jednotiek prostriedkov dopravy 

3    3 

Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich 2    2 

Rozvoj ETCS (European Train Control 
System) a ATO (Automated train 
operations) 

5    5 

Rozvoj komplexných digitálnych 
operačných systémov pre správu a 
údržbu dopravných prostriedkov a 
infraštruktúry (manažment životného 
cyklu) 

6    6 

Vykonávanie údržbárskych prác 
personálnom v centralizovaných 
strediskách údržby 

3    3 

Využitie robotov a dronov pre 
diagnostiku a inšpekciu v údržbe a 
prevádzke železničnej infraštruktúry 

3    3 

Využívanie BIG DATA pri nastavovaní 
pravidiel údržby dopravných 
prostriedkov, mechanizmov a 
infraštruktúry 

4   1 5 

Vývoj a správa spoločných platforiem pre 
pasažierov 

2    2 

Zavádzanie nových postupov v údržbe, 
proaktívna údržba komponentov 
lietadlovej techniky 

1 1   2 

Zber dát o preprave cestujúcich a ich 
vyhodnocovanie 

2    2 

17 - Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie 

139 39 319 5 502 

AR/VR Vnorená realita/Virtuálna realita 10 3 11  24 

Biometria 3 1 7  11 

Blockchain 5 1 17  23 

Dátová analytika (Big Data) 15 1 14 1 31 

Digitálne ekosystémy 1 3 41  45 

Distributed computing/Cloud a edge 
computing 

5 4 26  35 

Drony 11  5  16 

IoT Internet vecí /IoT Priemyselný 
internet 

18 3 17 1 39 

Kybernetická bezpečnosť 11 4 27  42 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Postklasické počítače a komunikácie 
/Platformy 3. generácie 

4 2 21 1 28 

Používanie technológie 5G sietí 12  21 1 34 

Robotika /RPA 4 2 12  18 

Rozšírený človek /Augmented human 2 3 10  15 

Senzorika a mobilita 2 2 9  13 

Serverless computing 1 3 21  25 

Softverizácia 15 4 25  44 

Umelá inteligencia /Strojové učenie UI 
/ML 

13 2 21  36 

Vyspelá umelá inteligencia a analytika 5 1 14 1 21 

Zavádzanie technológie 5G sietí -eMBB, 
mMTC, URLLC 

2    2 

18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo 

44 3 73  120 

Big Data 7  13  20 

FinTech 4 1 13  18 

InsurTech 5  12  17 

PropTech 1 2 1  4 

Robotická procesná automatizácia (RPA ) 2  22  24 

SMART Work 12  1  13 

Technológia distribuovaných záznamov 
(DLT) 

2  2  4 

Umelá inteligencia 11  9  20 

19 - Sektorová rada pre kultúru 
a kreatívny priemysel 

91 8 109 1 209 

Art&Science 2 2 5  9 

Big Data v kontexte kultúry a spoločnosti 1    1 

Digitálne služby a informačné zdroje v 
pamäťových a fondových inštitúciách 

9 2 12  23 

Digitálne umenia 7    7 

Gamifikácia v službách a produktoch 
kultúrnych inštitúcií 

2  4  6 

Imerzívne umenie 1  12  13 

Inovatívne výrobné postupy v oblasti 
vydavateľstiev, médií a audiovízie 

15  10  25 

Nové formy prezentačných, 
marketingových a propagačných aktivít v 
oblasti sprístupňovania kultúrneho 
dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších 
kultúrnych obsahov a hodnôt 

13  17  30 

Nové technológie pri výskume, ochrane a 
udržateľnom využití kultúrneho 
dedičstva 

10  9  19 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Podpora a zavádzanie inovatívnych 
obchodných modelov 

2  2  4 

Podpora nezávislých (freelance) aktivít a 
podnikania v kultúre (cultural 
entrepreneurship) 

1 1 10  12 

Rozvoj medzisektorovej spolupráce 14 1 18  33 

Rozvoj publika 1    1 

Umelá inteligencia v kultúre a 
audiovizuálnom sektore 

1    1 

Uplatňovanie princípov trvalej 
udržateľnosti a adresovanie cieľov 
udržateľného rozvoja (SDGs) 

6 2 4  12 

UX design 1    1 

Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom 
priemysle 

4  6 1 11 

Vizuálna hudba, VJing, rozšírené kino, 
živé kino a živé audiovizuálne 
predstavenia 

1    1 

20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, 
výchovu a šport 

137 72 637 18 864 

„Prevrátená učebňa“/hybridné 
vyučovanie 

7 1 27 1 36 

3D tlač (aditívna) 1  1  2 

Big Data   15  15 

Dátová analytika (Big Data) 4  16  20 

Digitálna bezpečnosť 6 12 63 3 84 

Digitálna komunikácia a online 
vzdelávanie 

2 7 66 3 78 

Digitálne dvojča 2  9 1 12 

E-knihy 7 11 60 3 81 

Hranie hier vo vzdelávaní 9 3 21  33 

Hromadné on-line vzdelávanie a on-line 
kurzy 

13  11 1 25 

Info etika 4 10 64 1 79 

Internet vecí 4 1 14 1 20 

Mobilné zariadenia vo vzdelávaní 7 13 62  82 

Modely získavania zdrojov v akademickej 
sfére 

  10  10 

Nositeľná elektronika 1    1 

Otvorené vzdelávacie možnosti 12 1 17 1 31 

Podnikateľské vzdelávanie 3  6 2 11 

Robotizácia 5  15  20 

Rozvoj digitálnych humanitných vied 2  11  13 

Simulácia 5  15  20 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Sociálne médiá vo vzdelávaní 10 2 18  30 

Systémy riadenia vzdelávania 3 3 39 1 46 

Športová nositeľná elektronika 5  14  19 

Umelá inteligencia 2 1 12  15 

Video vo vzdelávaní 13 6 27  46 

Virtuálna realita vo vzdelávaní 7 1 15  23 

Výpočty v cloude 1  9  10 

Vzdelávanie sústredené na duševné 
zdravie  (Mental centered education) 

2    2 

21 - Sektorová rada pre verejné služby a 
správu 

65 2 62  129 

automatizácia a semiautomatizácia 
procesov pri výkone agendy verejnej 
správy 

5    5 

dátová integrácia vo verejnej správe a 
využívanie big data 

5    5 

digitálna transformácia verejnej správy 13 2 34  49 

efektívny manažment krízového riadenia 6  6  12 

nárast cezhraničných interakcií 
a prijímanie jednotných riešení naprieč 
EÚ 

4    4 

smart agenda a budovanie inteligentných 
riadiacich systémov v sieťovej 
infraštruktúre 

7  8  15 

strategické plánovanie a moderné 
riadenie ľudských zdrojov 

3    3 

zavádzanie multikanálovej komunikácie 
s verejnou správou 

11  8  19 

zavádzanie nových metód 
zabezpečovania kybernetickej 
bezpečnosti 

3  2  5 

zdieľané úložiská a vzdialený prístup do 
agendových a kancelárskych systémov 

1    1 

znižovanie byrokracie a rezortizmu vo 
verejnej správe 

7  4  11 

22 - Sektorová rada pre administratívu, 
ekonomiku, manažment 

218 13 346 5 582 

Biometria 1 2 28  31 

Budovanie technických zručností 9  24  33 

Cloud computing 3    3 

Dátová integrácia a využívanie Big Data 29  7 1 37 

Digitalizácia pracovného miesta 10 3 81  94 

Digitálna komunikácia 27  23  50 

eKasa 1  5  6 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Elektronické obchodovanie (E-
commerce) 

4    4 

Elektronizácia dokumentov 12    12 

E-služby    1 1 

FinTech 4 2 16  22 

Inteligentné zmluvy 4 2 34  40 

Internet vecí (IoT) 9 1 31 1 42 

Komunikácia a riadenie projektov 7    7 

Líderstvo a manažment 19   1 20 

Online interná a externá komunikácia 13    13 

Online vzdelávanie 18    18 

Real-Time zákaznícka centricita (Real-
Time Customer Centricity) 

3 1 26  30 

Robotizácia 2 1 36 1 40 

superpočítače 6  7  13 

Vyspelá umelá inteligencia a analytika 37 1 28  66 

23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, 
sociálne služby 

162 18 557  737 

Analýza veľkých dát a prognostika 13 3 169  185 

Budovanie jednotného Informačného 
systému Sociálnych služieb (IS SocS) 

1 1 15  17 

Digital health technology 51 3 119  173 

Inovácie v prístupe k manažmentu 
lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu 
starostlivosti o pacienta 

10  16  26 

On-line poradenské služby a služby 
krízovej intervencie 

10 1 15  26 

Osobní voice asistenti s umelou 
inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri, 
Alexa, Google, Bixby a pod.) 

4 1 15  20 

Robotickí osobní asistenti s umelou 
inteligenciou, ktorí sa začínajú postupne 
využívať v niektorých krajinách 

1  16  17 

Telehealth a telemedicína 50 3 110  163 

Zariadenia (HW) a aplikácie (SW) na 
vedenie elektronickej dokumentácie 
klientov sociálnych služieb a evidovania 
poskytnutých sociálnych služieb 

 2 14  16 

Zariadenia a aplikácie zamerané na 
monitorovanie a signalizáciu rôznych 
potrieb a pomoci 

4 1 15  20 

Zariadenia a aplikácie, ktoré umožňujú 
prijímateľom sociálnych služieb 
komunikovať s poskytovateľmi 

2 1 15  18 
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Názov sektorovej rady/Názov oblasti 
inovácií 

Inovácia NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

sociálnych služieb, lekármi, so svojou 
rodinou a priateľmi 

Zavedenie informačného systému a 
vybudovanie databázy poskytovateľov 
sociálnych služieb 

2 1 15  18 

Zavedenie softvérového systému v 
danom zariadení 

9  16  25 

Zmena systému poskytovania ústavnej 
urgentnej starostlivosti (s dedikovaným 
tímom, s implementovaným procesom 
triáže, s mechanizmami na zníženie 
overcrowding urgentu) 

5 1 7  13 

24 - Sektorová rada pre remeslá a 
osobné služby 

85 4 173 8 270 

Alternatívne spôsoby výroby energie 3  3 1 7 

Alternatívne zdroje energie 7  3  10 

Automatizácia 13 2 18 2 35 

Biodegradovateľné plasty 8  13 1 22 

Biometrika   16  16 

Dátová analytika (Big Data) 6  18  24 

Digitalizácia, softverizácia 28 1 55 1 85 

Internet vecí (IoT) Priemyselný internet 8  10  18 

Kybernetická bezpečnosť 5  6  11 

Propagácia a osveta o tradičných 
remeslách - Remeslo je in 

2  12 2 16 

Robotizácia 3  6 1 10 

Rozšírená inteligencia / Rozšírená realita 1  2  3 

Umelá inteligencia - Artificial 
Intelligence; Strojové učenie - Machine 
Learning 

  4  4 

Využitie prvkov 3D tlače (tkanie a 
malovýroba a ďalšie) 

1 1 7  9 

Celkový súčet 2227 295 3446 165 6133 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2021 

3.7 Správa kompetenčného modelu 

Aj v tomto období nastali v kompetenčnom modeli viaceré zmeny, a to najmä vzhľadom na 

nasledujúce činnosti: 

1. úprava súboru živnostenského minima, 
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2. úprava súboru živnostenského minima - práca s ľudským telom, 

3. schválené návrhy nových/upravených OV a OZ v súvislosti s výkonom znaleckých činností a 

4. schválené návrhy nových/upravených OV a OZ v súvislosti s inováciami, ktoré ovplyvnili 

vybrané zamestnania. 

V nasledujúcej schéme sa uvádzajú vyššie uvedené hlavné zmeny. 

Schéma č. 1 Zmeny v databázach kompetenčného modelu 
 

 
 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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V súvislosti so zmenami vo formuláciách v kompetenčnom modeli, ktoré sa týkali úpravy znenia 

prierezovej OV56 a OZ57 v súvislosti s BOZP – tieto boli schválené Alianciou v rámci XII. etapy (16-timi 

členmi). 

3.8 Tvorba a aktualizácia povolaní 

Za sledované obdobie bola zrealizovaná analýza povolaní, pod ktoré boli priradené garantované NŠZ 

za Sektorovú radu pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Analýza skúmala povolania a ich 

prepojenie na akreditované programy ďalšieho vzdelávania a zároveň prepojenie na odbory 

vzdelávania, ktoré sú relevantné na výkon aktuálne garantovaných zamestnaní v sektore. V 

nasledujúcich podkapitolách sú zosumarizované nosné zistenia z analýzy. 

 Povolania a ich prepojenie v Sektorovej rade pre textil, odevy, obuv a spracovanie 

kože 

V nasledujúcej tabuľke je spísaný zoznam 23 povolaní, ktoré súvisia so sektorom textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože ku dňu 1. 9. 2021. Niektoré z nich (s hodnotou 1 v stĺpci „Počet sektorových rád“) 

sa týkajú výlučne Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Ide o nasledujúce 

povolania (12): Garbiar, Kožušník, Modelár textilu, odevov, obuvi, Módny návrhár, Operátor úpravy 

textilu a odevov,  Operátor výroby kožušín a kože, Operátor výroby obuvi, Operátor výroby textilu a 

spracovania vlákien,  Šička, Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby, Špecialista textilnej, odevnej 

výroby a Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby. Pri nich je už z názvu evidentné, že sa úzko 

dotýkajú iba tohto sektora a v rámci analýzy tvoria viac ako 52 % zo všetkých povolaní, pod ktoré boli 

priradené garantované NŠZ za vyššie uvedenú sektorovú radu.  

Tabuľka č. 52 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v  Sektorovej rade pre textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože 

P.č. Názov povolania  
Počet 
sektorových 
rád 

Vstup 

1 Kvalitár a kontrolór výrobkov  12 vstúpilo na základe NŠZ 

 
56 nové upravené znenie: 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 
57 nové upravené znenie: 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 
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P.č. Názov povolania  
Počet 
sektorových 
rád 

Vstup 

2 Manažér v priemysle 9 vstúpilo na základe NŠZ 

3 Mechanik priemyselných strojov a zariadení  8 vstúpilo na základe NŠZ 

4 Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe 8 vstúpilo na základe NŠZ 

5 Obchodný sprostredkovateľ 6 vstúpilo na základe NŠZ 

6 Montážny pracovník 4 vstúpilo na základe NŠZ 

7 Obuvník 3 vstúpilo na základe NŠZ 

8 Špecialista chemickej výroby 3 vstúpilo na základe NŠZ 

9 Krajčír  2 vstúpilo na základe NŠZ 

10 Spracovateľ kože 2 vstúpilo na základe NŠZ 

11 
Špecialista výroby stavebných, keramických, 
žiaruvzdorných materiálov 

2 vstúpilo na základe NŠZ 

12 Garbiar 1 vstúpilo na základe NŠZ 

13 Kožušník  1 vstúpilo na základe NŠZ 

14 Modelár textilu, odevov, obuvi 1 vstúpilo na základe NŠZ 

15 Módny návrhár 1 vstúpilo na základe NŠZ 

16 Operátor úpravy textilu a odevov 1 vstúpilo na základe NŠZ 

17 Operátor výroby kožušín a kože 1 vstúpilo na základe NŠZ 

18 Operátor výroby obuvi 1 vstúpilo na základe NŠZ 

19 Operátor výroby textilu a spracovania vlákien 1 vstúpilo na základe NŠZ 

20 Šička 1 vstúpilo na základe NŠZ 

21 Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby 1 vstúpilo na základe NŠZ 

22 Špecialista textilnej, odevnej výroby 1 vstúpilo na základe NŠZ 

23 Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby 1 vstúpilo na základe NŠZ 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z analýzy vyplýva, že všetky povolania vstúpili do zoznamu na základe vyhodnotenia v rámci 

priradených garantovaných NŠZ, pričom ani jedno z nich nevstúpilo na základe vyhodnotenia kurzov 

ďalšieho vzdelávania. Najviac zamestnaní (5) bolo priradených pod povolanie: „Špecialista textilnej, 

odevnej výroby”. Druhou najpočetnejšou skupinou povolaní, pod ktoré boli priradené viaceré NŠZ (4) 

boli nasledujúce povolania: „Modelár textilu, odevov, obuvi”, “Módny návrhár”, “Operátor výroby 

textilu a spracovania vlákien”, “Šička”, “Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby” a “Technik textilnej, 

odevnej a kožiarskej výroby”. 

Tabuľka č. 53 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože 

Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

Garbiar 

7535005 - Garbiar 

Kožušník  

7531002 - Kožušník a opravár kožušín 
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

Krajčír  

7318005 - Krajčír technickej konfekcie 

7531001 - Krajčír (okrem umeleckého) 

Kvalitár a kontrolór výrobkov  

7543001 - Kvalitár, kontrolór textilu a odevov 

7543002 - Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože 

Manažér v priemysle 

1321002 - Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe 

1321003 - Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

Mechanik priemyselných strojov a zariadení  

7233004 - Mechanik, opravár textilných a odevných strojov 

Modelár textilu, odevov, obuvi 

7532001 - Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe 

7532002 - Strihač textilu 

7532003 - Modelár odevov 

7532005 - Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov 

Módny návrhár 

2163001 - Návrhár textilných materiálov 

2163002 - Odevný dizajnér 

2163003 - Dizajnér obuvi 

2163005 - Odevný stylista 

Montážny pracovník 

8219001 - Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie 

8219002 - Montážny pracovník vo výrobe obuvi 

Obchodný sprostredkovateľ 

3339007 - Odborný pracovník pre kooperácie 

Obuvník 

7536001 - Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi 

7536004 - Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi 

Operátor úpravy textilu a odevov 

8154001 - Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov 

8154002 - Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu 

Operátor výroby kožušín a kože 

8155000 - Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože 

Operátor výroby obuvi 

8156001 - Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov 

8156002 - Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov 

8156003 - Operátor stroja na výrobu obuvi 

Operátor výroby textilu a spracovania vlákien 

8151007 - Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar) 

8152001 - Operátor strojov na prípravu tkania a tkanie (tkáč) 

8152002 - Operátor stroja na pletenie (pletiar) 

8159001 - Výrobca technických textílií 

Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe 
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

9329002 - Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe 

9329003 - Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

Spracovateľ kože 

7535003 - Brašnár 

Šička 

7533001  - Šička odevnej a technickej konfekcie 

7533002 - Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

7533003 - Vyšívačka 

8153000 - Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe 

Špecialista chemickej výroby 

2145005 - Technológ farbiacich procesov (kolorista) 

Špecialista kožiarskej, obuvníckej výroby 

2141011 - Špecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

2141013 - Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

2141048 - Špecialista technológ v kožiarskej výrobe 

2141049 - Špecialista technológ v obuvníckej výrobe 

Špecialista textilnej, odevnej výroby 

2141006 - Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe 

2141007 - Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby 

2141008 - Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe 

2141046 - Špecialista technológ v textilnej výrobe 

2141047 - Špecialista technológ v odevnej výrobe 

Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov 

2141043 - Špecialista konštruktér v odevnej výrobe 

Technik textilnej, odevnej a kožiarskej výroby 

3119014 - Technik textilnej a odevnej výroby 

3119031 - Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe 

3122002 - Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe 

3122003 - Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe 
Poznámka: Na účely analýzy sú zobrazené iba také zamestnania, patriace pod vybrané povolania, ktoré sú pod 
garanciou Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že aktualizované akreditované programy ďalšieho vzdelávania boli 

vyhovujúce iba pre zopár povolaní (8), ku ktorým bolo spolu priradených 28 programov ďalšieho 

vzdelávania – najviac pre povolanie „Šička odevnej a technickej konfekcie” (9), druhé najpočetnejšie 

povolanie v súvislosti s vyhovujúcimi programami ďalšieho vzdelávania bolo “Krajčír (okrem 

umeleckého)”.  
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Tabuľka č. 54 Počty priradených programov ďalšieho vzdelávania k povolaniam v sektore textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože 

P. č. Povolanie 
Počet priradených programov 
ďalšieho vzdelávania 

1 Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe 1 

2 Operátor tkacieho stroja (tkáč) 3 

3 Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe 4 

4 Šička odevnej a technickej konfekcie 9 

5 Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe 1 

6 Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie 1 

7 Krajčír (okrem umeleckého) 8 

8 Návrhár odevov 1 

Spolu 28 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Ďalšia tabuľka zobrazuje počty priradených odborov vzdelávania (zvlášť stredoškolských a 

vysokoškolských) v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Je zrejmé, že prevládajú 

stredoškolské odbory vzdelávania, pričom najvyšší počet odborov (12) je určený pre povolanie 

„Kvalitár a kontrolór výrobkov”. Iba jedno povolanie malo priradený aj vysokoškolský odbor 

vzdelávania, a to: „Módny návrhár”. 

Tabuľka č. 55 Počty priradených odborov vzdelávania k povolaniam v sektore textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože 

Názov povolania 
Odbor vzdelávania 
stredoškolský (počty) 

Odbor vzdelávania 
vysokoškolský (počty) 

Garbiar 3  

Kožušník  4  

Krajčír  4 - 

Kvalitár a kontrolór výrobkov  12 - 

Modelár textilu, odevov, obuvi 10 - 

Módny návrhár 5 3 

Montážny pracovník 5 - 

Obuvník 3 - 

Operátor úpravy textilu a odevov 5 - 

Operátor výroby kožušín a kože 4 - 

Operátor výroby obuvi 1 - 

Operátor výroby textilu a spracovania 
vlákien 

2 - 

Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe 5 - 

Spracovateľ kože 7 - 

Šička 4 - 

Technik textilnej, odevnej a kožiarskej 
výroby 

8 - 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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4. AKTIVITA Č. 4 TVORBA KOMPLEXNÝCH 

INFORMAČNÝCH ZDROJOV PRE SEKTOROVÉ 

PARTNERSTVÁ, ROZŠIROVANIE A AKTUALIZÁCIA 

INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NSP, ZABEZPEČUJÚCEHO 

KOMPATIBILITU KLASIFIKÁCIÍ A ČÍSELNÍKOV 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, prevodníkov 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.10 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, 
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- modul Tvorba sektorových stratégií (verzia 0) a Aktualizácia sektorových stratégií, 

- moduly Udalosti, Miesta a Notifikácie, 

- modul Manuály, 

- modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk, 

- modul Správa číselníkov, 

- modul Správa návrhov, notifikácia, 

- modul Inovácie,  

- nový dizajn verejnej časti, 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Tvorba sektorových stratégií (V. cyklus), 

▪ 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. 11, 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:  

- správa číselníkov – číselník organizácií (pre sektorové stratégie), 

- modul Inovácie – rozšírenie o inovácie v sektore, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o nové typy SZČ, kompetenčný model top 20, exporty 

do excelu, rozšírenie o prierezové SK NACE, exporty sektorových stratégií – 2. kapitola, multi-

výber ESCO, 

- modul Aktualizácia sektorových stratégií – rozšírenie o ďalšiu úroveň výberu pre aktivity, 

zoraďovanie zoznamov, skrátenie textov v prehľade, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie NŠZ – zobrazenie inovácií, 

- modul Inovácie – rozšírenie o dopady inovácií, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o rozsah používania zručností pre NŠZ, 

- http://www.sustavapovolani.sk – o sektore rozšírenie, 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- správa číselníkov – číselník organizácií (pre sektorové stratégie), 
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- modul Inovácie – rozšírenie o dopady inovácií, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o rozsah používania zručností pre NŠZ, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o prierezové SK NACE, exporty sektorových stratégií 

2. kapitola, multi-výber ESCO,  

- modul Inovácie – rozšírenie o inovácie v sektore, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o nové typy SZČ, kompetenčný model top 20, exporty 

do excelu, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie NŠZ – zobrazenie inovácií, 

- modul Aktualizácia sektorových stratégií – rozšírenie o ďalšiu úroveň výberu pre aktivity, 

zoraďovanie zoznamov, skrátenie textov v prehľade, 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu: 

- SZČ, 

- multi-výber ESCO, 

- SK NACE prierezové, 

- dopady inovácií, 

- rozsah používania NŠZ, 

- číselník organizácií pre sektorové stratégie. 

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.  

Dôležitou súčasťou práce Realizačného tímu SRI je zaraďovanie jednotlivých NŠZ do klasifikačných 

systémov a sústav najmä v sociálno-ekonomickej oblasti. Na správne zaradenie NŠZ je potrebné 

disponovať komplexnými informáciami nielen o systematických častiach klasifikácií, ale pracovať aj 

s definíciami, vysvetlivkami, ktoré sú v mnohých prípadoch jediným pomocným nástrojom a obsahujú 

charakteristiky napomáhajúce riešeniu reziduálnych sektorových tém, resp. inováciami, ktoré ešte nie 

sú premietnuté do klasifikácií.  
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Témou, ktorá pri zaradovaní NŠZ rezonuje najviac je súvzťažnosť na klasifikáciu ESCO – European Skills, 

Competences, Qualifications and Occupations. Aj keď NŠZ a aj klasifikácia ESCO majú väzbu na 

Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu zamestnaní ISCO-08 (NŠZ sprostredkovanie cez klasifikáciu SK 

ISCO-08), ukazujú sa viaceré disparity, ktoré je potrebné riešiť individuálne.  

V rámci aktuálnej realizačnej fázy možno odborné práce rozdeliť do dvoch nasledovných okruhov:  

▪ metodická pomoc tajomníkom a autorom pri určovaní klasifikačného kontextu NŠZ (okrem 

klasifikácie ESCO), 

▪ posudzovanie väzieb medzi klasifikáciou ESCO a NŠZ.  

Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 11.  

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 dvanásteho 

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. 

 Sekcia SRI Novinky 

V sekcii SRI Novinky a médiá boli za sledované obdobie doplnené článok z externej konferencie 

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: 

▪ Európsky projekt WATT ELSE pokračoval v Rumunsku. 

Zoznam pridaných článkov v časti Médiá: 

▪ ANKETA: Aké zmeny spôsobila pandémia na trhu práce? Radšej koniec v práci ako byť bez 

„home officeu“ a pohroma pre gastro, 

▪ Ako poľnohospodári inovujú a posúvajú sa, 
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▪ Výzvy v zdravotníctve: nedostatok personálu je problematický, 

▪ Verejná správa potrebuje inovácie, 

▪ Chemický sektor u nás je moderný, 

▪ Počas pandémie vznikli podporné platformy pre e-školstvo. 

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 36 aj s obrázkami a odkazmi priamo k 

článkom. Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí počas priebehu ďalších etáp projektu. 

 Sekcia Sektorové rady 

Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia 

jednotlivých úloh danou sektorovou radou. V sledovanom období bola rozšírená aj sekcia Sektorové 

rady v časti O sektore. Popis zmien je uvedený v Aktivite č. 1 a zoznam odkazov na jednotlivé stránky 

v Prílohe č. 36. V tabuľke sú zobrazené vykonané zmeny v informačných stránkach sektorových rád v 

sledovanom období. V sledovanom období prebiehali aj školenia expertov na metodiku tvorby a revízie 

NŠZ a aktualizácia školení na nové funkcionality, 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. 56 Prehľad zverejnených informácií za sektorové rady 

P.Č. Sektorová rada 

SRI 

Novinky 

článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia závery 
zoznam 

členov 

Garantované 

NŠZ 

1 
pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov 
1     úpravy 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu       

3 pre potravinárstvo       

4 
pre textil, odevy, obuv a spracovanie 

kože 
     úpravy 

5 
pre lesné hospodárstvo a 

drevospracujúci priemysel 
     úpravy 

6 
pre celulózo-papierenský a 

polygrafický priemysel 
     úpravy 

7 pre chémiu a farmáciu 1      

8 
pre hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo 
      

9 
pre sklo, keramiku, minerálne 

výrobky, nekovové materiály 
    úpravy  
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P.Č. Sektorová rada 

SRI 

Novinky 

článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia závery 
zoznam 

členov 

Garantované 

NŠZ 

10 
pre automobilový priemysel a 

strojárstvo 
     úpravy 

11 pre elektrotechniku       

12 pre energetiku, plyn, elektrinu 1      

13 pre vodu, odpad a životné prostredie       

14 
pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu 
    úpravy  

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch 
     úpravy 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby     úpravy úpravy 

17 
pre informačné technológie a 

telekomunikácie 
    úpravy  

18 
pre bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo 
     úpravy 

19 pre kultúru a kreatívny priemysel      úpravy 

20 pre vzdelávanie, výchovu a šport 1      

21 pre verejné služby a správu 1      

22 
pre administratívu, ekonomiku, 

manažment 
    úpravy úpravy 

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby 1    úpravy úpravy 

24 pre remeslá a osobné služby      úpravy 

98 Riadiaci výbor SRI         

99 Aliancia sektorových rád 1        

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy podľa zmien v zložení 

danej sektorovej rady alebo úpravy zamestnávateľa. Zároveň boli aktualizované zoznamy 

garantovaných NŠZ podľa požiadaviek na vyradenie, pridávanie nových, zlučovanie, zverejňovanie 

nových a rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. V sledovanom období neprebiehali 

rokovania sektorových rád, z tohto dôvodu je v sledovanom období menej zmien na verejnom webe 

v tejto sekcii. Zároveň, ale v sledovanom období boli vytvorené nové články a stránky v časti O sektore, 

ktoré pridali ďalší rozmer informáciám k jednotlivým sektorom. V ďalších obdobiach, po ukončení úloh 

a ďalších rokovaniach sektorových rád, budú postupne dopĺňané nové informácie na verejnom portáli 

IS NSP/SRI. 
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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.  

4.2 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. 

 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu 

Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 914 používateľských účtov, z toho 768 

zaregistrovaných používateľov a 146 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ 

neurobili registráciu do systému. Ide najmä o členov sektorových rád a pracovných skupín, ktorí 

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 24,3 a priemerné trvanie jednej relácie je 16 minút 28 sekúnd. Počas 

sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný: 

▪ jún 2021 – 83 813 zobrazení, 

▪ júl 2021 – 77 675 zobrazení, 

▪ august 2021 – 74 001 zobrazení. 
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Spolu za sledované obdobie bolo 235 489 zobrazení stránok v privátnej zóne. V sledovanom období sa 

trend zobrazení vzhľadom na dovolenkové obdobie posunul do klesajúceho trendu, zmena sa očakáva 

v nasledujúcom období. Priemerne klesol počet zobrazených stránok o 20 000 mesačne.  

Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 2,91 a priemerné 

trvanie jednej relácie je 2 minúty 04 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok 

IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

▪ jún 2021 – 11 775 zobrazení, 

▪ júl 2021 – 12 856 zobrazení, 

▪ august 2021 – 10 961 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 35 592 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Na verejnej stránke počas 

sledovaného obdobia poklesli počty zobrazení stránok na polovicu zobrazení oproti predchádzajúcemu 

obdobiu. Rovnako ako u privátnej časti sa predpokladá, že je to dôsledok dovolenkového obdobia 

a trend sa zmení v nasledujúcom období.  

V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu 

a verejnú časť. 

Tabuľka č. 57 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie jún až august 
celkom 

Poradie Názov stránky 

Zobrazenia stránky 

Počet 
Podiel v 

% 

1. NŠZ 16 274 25,49% 

2. NSP/SRI 8 251 12,93% 

3. Správa výkazov 7 752 12,14% 

4. Odborné zručnosti 6 430 10,07% 

5. Odborné vedomosti 5 913 9,26% 

6. Domov 4 558 7,14% 

7. Návrhy odborných zručností 4 105 6,43% 

8. Návrh odbornej zručnosti 3 564 5,58% 

9. Návrhy odborných vedomostí 2 664 4,17% 

10. Záznamy za mesiac 7.2021 2 023 3,17% 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Tabuľka č. 58 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov jún až august 
2021 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Jún Júl August 

NŠZ 5 530 5 217 5 527 16 274 

NSP/SRI 2 806 2 732 2 713 8 251 

Správa výkazov 2 974 2 193 2 585 7 752 

Odborné zručnosti 2 408 2 296 1 726 6 430 

Odborné vedomosti 2 479 2 224 1 210 5 913 

Domov 1 568 1 467 1 523 4 558 

Návrhy odborných zručností 1 590 1 342 1 173 4 105 

Návrh odbornej zručnosti 1 445 1 186 933 3 564 

Návrhy odborných vedomostí 1 536 1 128   2 664 

Záznamy za mesiac 7.2021   1 002 1 021 2 023 

Správa používateľov 1 316     1 316 

Vykázané záznamy     983 983 

Celkový súčet 23 652 20 787 19 394 63 833 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

jún až august 2021, ukazujú jednoznačné víťazstvo činnosti súvisiace s tvorbou a revíziou NŠZ.  

V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu Výkazníctvo a správa používateľov.   

Tabuľka č. 59 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie jún až august 2021 
celkom 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. SRI - Karta zamestnania 14 040 40,68% 

2. SRI - Register zamestnaní 6 808 19,73% 

3. SRI - Index 3 579 10,37% 

4. SRI - Výsledky vyhľadávania 2 949 8,54% 

5. SRI - Sektorová rada 2 799 8,11% 

6. SRI - Sektorové rady 1 388 4,02% 

7. SRI - SRI Články 1 099 3,18% 

8. SRI - Domovská stránka 800 2,32% 

9. SRI - Register kompetencií 530 1,54% 

10. SRI - Kontakt 302 0,88% 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Tabuľka č. 60 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov jún až august 
2021 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Jún Júl August 

SRI - Karta zamestnania 4 081 5 523 4 436 14 040 

SRI - Register zamestnaní 2 537 2 010 2 261 6 808 

SRI - Index 1 432 1 046 1 101 3 579 

SRI - Výsledky vyhľadávania 1 307 944 698 2 949 

SRI - Sektorová rada 771 1 340 688 2 799 

SRI - Sektorové rady 521 416 451 1 388 

SRI - SRI Články 334 195 570 1 099 

SRI - Domovská stránka  800  800 

SRI - Register kompetencií 181 104 245 530 

SRI - Kontakt 114 97 91 302 

SRI - Informácie o projekte 119  100 219 

Celkový súčet 11 397 12 475 10 641 34 513 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok verejnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

jún až august 2021, možno vidieť, že najväčší záujem je o karty zamestnaní národných štandardov 

zamestnaní. Záujem o informácie na stránkach SRI články a o stránky sektorových rád sa udržal v prvej 

desiatke aj v tomto období.  

 Modul Spáva číselníkov – číselník organizácií pre sektorové stratégie – aktualizácia 

sektorových stratégií  

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich podkapitolách. Funkcionality modulu boli 

otestované a modul nasadený do produkčného prostredia. V sledovanom období prebehla interná 

prezentácia a školenie tajomníkov a metodikov na funkcionality tejto časti modulu.  

Ide o časť modulu Správa číselníkov a pridaná časť číselník organizácií pre sektorové stratégie dopĺňa 

modul Aktualizácia sektorových stratégií, ako nástroj na dopĺňanie potrebných organizácií, pre aktivity 

v sektorových stratégiách. Tajomníkom sa tak vytvorila možnosť doplniť ďalšie organizácie, ktoré sa 

ešte v číselníku nenachádzajú. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.  

V časti Tajomník – časť Správa číselníkov pribudla možnosť Organizácie, ako navigácia do novej časti 

modulu. 
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Obrázok č. 182 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – Organizácie  

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Následne sú dostupné filtre a zoznam organizácií už pridaných v číselníku a možnosť pridať novú 

organizáciu.  

Obrázok č. 183 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – Organizácie – číselník 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Nasleduje stránka na pridávanie organizácií do číselníka, na ktorú je možné sa dostať pomocou tlačidla 

Pridať organizáciu.   

Obrázok č. 184 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – Organizácie – pridanie 

  
Zdroj: IS NSP/SRI 



   
 
 

567 
 
 

Zároveň je možné zo stránky číselníka organizácií prejsť na zobrazenie danej organizácie alebo úpravu 

parametrov organizácie. Náhľad na obidve stránky je na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 185 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – Organizácie – zobrazenie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Modul Inovácie – rozšírenie o inovácie v sektore 

Na lepší prehľad priradených inovácií k jednotlivým NŠZ, respektíve na kontrolu priradení a inšpiráciu 

autorov pre budúce revízie a tvorbu NŠZ, bola nasadená do modulu Inovácie nová časť Inovácie 

v sektore. Podobné riešenie už bolo nasadené v rámci Modulu Stratégie – Aktualizácia sektorových 

stratégií, ale tu nie je obmedzenie len na jednu sektorovú radu. Do menu Inovácie pribudla položka 

Inovácie v sektore. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 186 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie  – Inovácie v sektore – menu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Ako hlavná stránka tejto časti sa zobrazí zoznam inovácií pre jednotlivé sektory, na stránke sú dostupné 

filtre na vyhľadávanie kľúčových slov alebo filtrovanie podľa kategórií inovácií alebo sektorovej rady. 

Zároveň je dostupné prepojenie na stránku Návrhy pre NŠZ. V hornej časti sú záložky pre jednotlivé 

oblasti: 

▪ NŠZ, 

▪ odborné vedomosti, 

▪ odborné zručnosti. 
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Obrázok č. 187 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie  – Inovácie v sektore – zoznam NŠZ 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 188 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie  – Inovácie v sektore – zoznam OV 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 189 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie  – Inovácie v sektore – zoznam OZ  

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Zároveň je dostupná stránka na prehľady všetkých oblastí na zobrazenie inovácie aj s priradenými NŠZ. 
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Obrázok č. 190 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie  – Inovácie v sektore – NŠZ – zobraziť  

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pre oblasť odborných vedomostí sú zobrazené konkrétne odborné vedomosti priradené k inovácii 

a zároveň ako tooltip aj zoznam NŠZ, pre ktoré je daná odborná vedomosť priradená. 
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Obrázok č. 191 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie  – Inovácie v sektore – OV – zobraziť 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pre oblasť odborných zručností sú zobrazené konkrétne odborné zručnosti priradené k inovácii 

a zároveň ako tooltip aj zoznam NŠZ, pre ktoré je daná odborná zručnosť priradená. 
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Obrázok č. 192 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie  – Inovácie v sektore – OZ – zobraziť 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 193 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – Organizácie –úprava  

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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 Modul Inovácie – rozšírenie o dopady inovácií 

Do produkčného prostredia bola doplnená nová časť v module Inovácie. V menu Inovácie pribudla 

položka „Dopady inovácií na OZ“ ako smerovanie na novú funkcionalitu. Na stránke sa nachádza 

zoznam všetkých kategórií inovácií, náhľad na nasadené riešenie je zobrazený na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 194 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – Dopady inovácií – menu/výber 

  
Zdroj: IS NSP/SRI 

Po kliknutí na názov kategórie inovácií alebo ikonu zoznamu sa zobrazí modálne okno s top 10 

inováciami, ktoré boli použité v systéme. 

  



   
 
 

575 
 
 

Obrázok č. 195 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – Dopady inovácií – top 10 inovácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Po kliknutí na tlačidlo Vyplniť je možné sa dostať na novú podstránku vypĺňania dopadov konkrétnej 

kategórie inovácie na kategórie zručností, tu za pomoci slidera (alebo napísaním konkrétneho čísla) 

určí expert dopad jednotlivej kategórie inovácie na kategóriu zručnosti a tlačidlom Uložiť zapíše 

nastavenia do databázy. 

  



   
 
 

576 
 
 

Obrázok č. 196 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – Dopady inovácií – vypĺňanie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V stĺpci „Názov kategórie zručnosti“ je dostupná možnosť kliknúť na názov kategórie a následne sa 

zobrazí modálne okno s top 10 zručnosťami danej kategórie. 

Obrázok č. 197 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – Dopady inovácií – top 10 zručnosti 

 

Zdroj: IS NSP/SRI 
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 Modul Aktualizácia sektorových stratégií – úprava pridania aktivity, zoraďovanie 

zoznamov 

Ako reakcia na spätnú väzbu z testovania a od tajomníkov boli dopracované zmeny v module 

Aktualizácia sektorových stratégií, zmeny nastali v týchto častiach: 

▪ aktivity – pridanie ďalšej úrovne filtrovania zoznamu organizácií, 

▪ zoznamy v každej časti (zoraďovanie podľa jednotlivých zobrazovaných položiek). 

V časti aktivity bol pridaný filter na tretiu úroveň filtrovania organizácií a doplnená možnosť pridávať 

do spolupracujúcich a monitorujúcich subjektov skupiny organizácií na základe vybraného filtra.  

Obrázok č. 198 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – aktivity – pridanie ďalšej 
úrovne filtrovania zoznamu organizácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Možnosť filtrovať zoznamy podľa nasledujúceho zobrazenia bola pridaná do častí: 

▪ Poslanie sektora, 

▪ Analýza sektora, 

▪ Vývojové tendencie, 

▪ Manažérske zhrnutie, 

▪ Vývojový trend v sektore, 

▪ Sektorové opatrenia, 

▪ Aktivity. 

Obrázok č. 199 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – zoraďovanie podľa jednotlivých 
zobrazovaných položiek 1 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V časti použité dokumenty bola upravená nasledovne. 

Obrázok č. 200 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – zoraďovanie podľa jednotlivých 
zobrazovaných položiek 2 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Časť Inovácie v sektore bola upravená nasledovne. 

Obrázok č. 201 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – zoraďovanie podľa jednotlivých 
zobrazovaných položiek 3 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Časť Dopady inovácií bola upravená nasledovne. 

Obrázok č. 202 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – zoraďovanie podľa jednotlivých 
zobrazovaných položiek 4 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Časť Pridať inováciu bola upravená nasledovne. 

Obrázok č. 203 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – zoraďovanie podľa jednotlivých 
zobrazovaných položiek 5 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Modul Aktualizácia sektorových stratégií – exporty do Excelu 

Na lepšiu prácu a kontrolu priradených inovácií k NŠZ, odborným vedomostiam a odborným 

zručnostiam bola doplnená nová funkcionalita pre tajomníkov sektorových rád, a to export zoznamov 

priradených inovácií v systéme pre dané sektorové rady. Export bol doplnený na nasledujúce miesta: 

▪ Inovácie v sektore – NŠZ, 

▪ Inovácie v sektore – Odborné vedomosti, 

▪ Inovácie v sektore – Odborné zručnosti, 

▪ Inovácie v sektore – Dopady inovácií, 

▪ Použité dokumenty. 

Obrázok č. 204 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – export do Excelu 1 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 205 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – export do Excelu 2 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 206 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – export do Excelu 3 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 207 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – export do Excelu 4 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 208 Náhľad na nasadené riešenie Aktualizácia stratégie – export do Excelu 5 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Zároveň bola nasadená aj aktualizácia exportu prehľadu schválených častí sektorových stratégií do 

Word dokumentu aj s exportom druhej kapitoly – akčného plánu.  

 Modul Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model top 20 

V module Tvorba a revízia NŠZ v časti kompetenčný model odborné vedomosti a zručnosti bola 

nasadená nová funkcionalita TOP 20, ktorá autorovi zobrazí dvadsať najpoužívanejších odborných 

vedomostí a zručností v rámci NŠZ garantovaných danou sektorovou radou a prierezových odborných 

vedomostí a zručností. Zároveň má autor možnosť zo zoznamu priamo pridať danú odbornú vedomosť 

alebo zručnosť k NŠZ pomocou tlačidla Pridať. Náhľad na nasadené riešenie je zobrazený na 

nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 209 Náhľad na nasadené riešenie Top 20 v module Tvorba a revízia NŠZ – zoznam OV 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 210 Náhľad na nasadené riešenie Top 20 v module Tvorba a revízia NŠZ – top 20 OV 
sektorových 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 211 Náhľad na nasadené riešenie Top 20 v module Tvorba a revízia NŠZ – top 20 OV 
prierezových 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 212 Náhľad na nasadené riešenie Top 20 v module Tvorba a revízia NŠZ – zoznam OZ 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 213 Náhľad na nasadené riešenie Top 20 v module Tvorba a revízia NŠZ – top 20 OZ 
sektorových 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 214 Náhľad na nasadené riešenie Top 20 v module Tvorba a revízia NŠZ – top 20 OZ 
prierezových 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Modul Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o nové typy SZČ 

Pre túto časť nebola spracovaná analýza a návrh riešenia, ale len metodická analýza a vyhodnotenie 

rozsahu zapracovania. Vzhľadom na už zapracované riešenie pripravené na rozširovanie typov SZČ išlo 

len o zadanie konkrétnych položiek do číselníka typov SZČ. Na vyriešenie požiadavky doplnenia ďalších 

typov samostatnej zárobkovej činnosti bola do systému doplnená možnosť vybrať pre časť SZČ 

nasledujúce typy: 

▪ voľná živnosť, 

▪ slobodné povolanie, 

▪ samostatne hospodáriaci roľník. 
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Obrázok č. 215 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – SZČ 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Modul Tvorba a revízia NŠZ – Klasifikácie – ESCO – multi-výber 

V sledovanom období bol do produkčného prostredia nasadený aj návrh riešenia na multi-výber ESCO 

spolu s doplnením informačnej vety pre NŠZ bez priradenia klasifikácie ESCO. Náhľad na nasadené 

riešenie je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 216 Náhľad na nasadené riešenie modul Tvorba a revízia NŠZ – klasifikácie – upraviť 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 217 Náhľad na nasadené riešenie modul Tvorba a revízia NŠZ – klasifikácie – zobraziť 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 218 Náhľad na nasadené riešenie na verejnom webe – karta zamestnania 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Modul Tvorba a revízia NŠZ – Klasifikácie – prierezové NŠZ 

Na zabezpečenie filtrovania a následného spracovávania NŠZ s prierezovým využívaním naprieč 

sektorovým oblastiam bolo nasadené riešenie pre prierezové NŠZ. Na zadávanie príznaku prierezové 

NŠZ bol doplnený checkbox do modulu Tvorba a revízia – Klasifikácie – úprava, tak ako je zobrazené na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 219 Náhľad na nasadené riešenie modul Tvorba a revízia NŠZ – klasifikácie – upraviť 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pri výbere NŠZ v module Tvorba a revízia NŠZ bol doplnený filter na vyhľadávanie prierezových NŠZ. 

Náhľad na nasadené riešenie je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 220 Náhľad na nasadené riešenie modul Tvorba a revízia NŠZ – zoznam 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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 Modul Tvorba a revízia NŠZ – doplnenie zobrazenia inovácií v zobrazení NŠZ – 

privátna zóna 

Na zviditeľnenie priradených inovácií k danému NŠZ boli do produkčného prostredia nasadené zmeny 

zobrazenia štandardu v privátnej časti systému. V základnom zobrazení sú inovácie zbalené a sú 

viditeľné len základné údaje a po rozkliknutí sú zobrazené aj detaily o inovácii. Ikony v náhľade 

označujú kde boli inovácie použité a v tooltipe sú zobrazené konkrétne odborné vedomosti a zručnosti 

ovplyvnené danou inováciou. Po rozkliknutí je zobrazená charakteristika danej inovácie a ilustračný 

obrázok. Charakteristika je zobrazená v skrátenej verzii a je dostupná možnosť viac na zobrazenie celej 

charakteristiky. Náhľad na nasadené riešenie je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 221 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie NŠZ – časť inovácie 1 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 222 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie NŠZ – časť inovácie 2 

 

Zdroj: IS NSP/SRI 

Ikony pri názve inovácie predstavujú jednotlivé časti štandardu, ku ktorým môžu byť priradené 

inovácie: 

▪ i – charakteristika NŠZ, 

▪ mozog – odborné vedomosti NŠZ, 

▪ lyžiar – odborné zručnosti NŠZ, 

▪ oko – odborné vedomosti a zručnosti týkajúce sa znaleckej činnosti. 

 Modul Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o rozsah používania zručností NŠZ 

Rovnako aj na rozsah používania zručností NŠZ je nová funkcionalita, ktorá bola nasadená do 

produkčného prostredia. Vzhľadom na tému bola funkcionalita pridaná do modulu Tvorba a revízia 
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NŠZ, ako nová položka v menu „Rozsah využívania OZ“, pomocou ktorej budú dostupné jednotlivé 

stránky. Prvá stránka novej funkcionality zobrazí zoznam všetkých NŠZ (okrem NŠZ v stavoch 

„Vyradené“ a „Neplatné“) ako výber na zadávanie rozsahu. 

Obrázok č. 223 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Rozsah využívania zručností – 
menu/výber 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V zozname je možné vyhľadať názov NŠZ pomocou filtrov a fulltextového vyhľadávania na základe 

kľúčových slov. Vzhľadom na rozsah bol doplnený aj preddefinovaný filter nevyplnené/všetky.  

Obrázok č. 224 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Rozsah využívania zručností – 
filter 

  
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Na stránke si môže expert vybrať zo zoznamu konkrétne NŠZ pomocou filtrov a použitím tlačidla 

„Vyplniť“ bude presmerovaný na novú podstránku konkrétneho NŠZ. Pomocou slidera (alebo 

napísaním konkrétneho čísla) určí expert rozsah využívania jednotlivých odborných zručností 

priradených danému NŠZ počas jeho tvorby alebo revízie. 

Obrázok č. 225 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Rozsah využívania zručností – 
vypĺňanie 

 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V stĺpci „Názov kategórie zručnosti“ je dostupná možnosť zobraziť po kliknutí na názov kategórie 

modálne okno s top 10 zručnosťami danej kategórie. 
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Obrázok č. 226 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Rozsah využívania zručností – 
Top 10 zručností 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Modul Tajomník – Správa číselníkov – úprava počtu záznamov na stránku 

V časti Správa číselníkov pribudla možnosť zmeniť počet vybraných záznamov na stránku, táto možnosť 

pribudla pri týchto číselníkoch: 

▪ odborné vedomosti, 

▪ odborné zručnosti, 

▪ certifikáty, 

▪ inovácie. 

Náhľad na nasadené riešenie je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 227 Náhľad na nasadené riešenie modul Tvorba a revízia NŠZ – zoznam 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Verejná časť IS www.sustavapovolani.sk – časť O sektore 

V rámci sledovaného obdobia boli spracované články na doplnenie časti O sektore pre všetky sektorové 

rady. Opis a náhľad na zmenenú časť O sektore je popísaná v Aktivite č. 1 a jednotlivé linky na stránky 

O sektore sú v Prílohe č. 36.  

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, respektíve ich nové funkcionality: 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu správa číselníkov – číselník organizácií (pre sektorové 

stratégie), 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu inovácie – rozšírenie o dopady inovácií, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozsah používania zručností pre 

NŠZ, 

▪ modul inovácie – inovácie v sektore, 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model – top 20 OV a OZ,  

▪ modul Aktualizácia sektorových stratégií – exporty do Excelu. 

Nasledujú úpravy na moduly a ich časti: 

▪ modul Aktualizácia sektorových stratégií – rozšírenie o ďalšiu úroveň výberu pre aktivity, 

▪ modul Aktualizácia sektorových stratégií – zoraďovanie zoznamov, 

http://www.sustavapovolani.sk/
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▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o prierezové SK NACE, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – exporty sektorových stratégií 2. 

kapitola, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – multivýber ESCO, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model top 20. 

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu a optimalizácie po nasadení do 

testovacieho a produkčného prostredia. 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Správa číselníkov – číselník organizácií (pre 

sektorové stratégie) 

Na zabezpečenie prevádzkových úloh počas prípravy akčného plánu na aktualizáciu sektorových 

stratégií bola navrhnutá nová funkcionalita do systému IS NSP/SRI na dopĺňanie a úpravu číselníka 

organizácií pripraveného na prácu s aktivitami v sektorových stratégiách. Vzhľadom na aktuálne aj 

budúce využitie číselníka organizácií prebehla analýza potrieb a možností použitia a bol vytvorený 

predbežný zoznam položiek potrebných na súčasné aj budúce využitie. Správa číselníka organizácií bola 

v systéme umiestnená do už používaného modulu Správa číselníkov. Umiestnenie je zobrazené na 

nasledujúcom obrázku.  

Obrázok č. 228 Menu na správu číselníkov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V menu Tajomník – Správa číselníkov sa zobrazí stránka výberu číselníka, kde bude pridané tlačidlo 

Organizácie ako smerovanie na hlavnú stránku správy číselníka organizácií, návrh riešenia je zobrazený 

na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 229 Návrh riešenia úpravy stránky výber číselníka 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Na tejto stránke bude pridané len jedno tlačidlo s názvom Organizácie na výber číselníka organizácií. 

Po kliknutí na tlačidlo Organizácie na stránke výberu číselníkov sa používateľovi zobrazí hlavná stránka 

správy číselníka organizácií. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 230 Návrh riešenia stránky Správa číselníkov – Organizácie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Stránka bude obsahovať názov stránky Organizácie. Ďalej budú umiestnené nástroje na vyhľadávanie 

a filtrovanie aktuálneho číselníka organizácií. Tajomníci a metodici budú mať k dispozícii fulltextové 

vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v číselníku. Zároveň budú môcť použiť filter na 

zobrazenie jednotlivých typov organizácií – na výber budú mať nasledujúce položky: 

▪ školy, 

▪ samospráva, 

▪ vybraní zamestnávatelia, 

▪ sociálny partneri a odborné rady, 

▪ profesijné organizácie, 

▪ verejná a štátna správa. 

Ako druhý filter bude možné použiť zobrazenie jednotlivých skupín organizácií – na výber budú 

nasledujúce položky: 

▪ vysoké školy, 

▪ stredné školy, 

▪ základné školy, 

▪ materské školy, 

▪ kraj, 

▪ okres, 

▪ obec, 

▪ sociálni partneri, 

▪ odborné rady, 

▪ verejná správa, 

▪ spojené školy, 

▪ zamestnávatelia, 

▪ profesijné organizácie, 

▪ iné zariadenie. 

Jednotlivé skupiny organizácií sú prepojené s konkrétnymi typmi organizácií ako druhá úroveň 

triedenia na jednoduchší výber a vyhľadávanie konkrétnej organizácie. Niektoré skupiny organizácií 

budú mať aj tretiu úroveň triedenia, ktorá bude použitá len v časti pridávania organizácií k aktivite 

a v správe číselníka organizácií nebude využívaná. V tejto časti budú zobrazené dve tlačidlá – Filtrovať 
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na aktiváciu nastaveného filtra a Reset na zrušenie vyhľadávania a filtrovania. Pod nástrojmi na 

vyhľadávanie a filtrovanie bude zobrazený počet vyhľadaných výsledkov, tlačidlo Pridať organizáciu 

a deliaca čiara. Zoznam organizácií a vyhľadaných výsledkov bude stránkovaný po desiatich 

organizáciách, bude obsahovať nasledujúce položky: 

▪ IČO, 

▪ názov organizácie, 

▪ mesto/adresa, 

▪ KODSKO – kód školy, 

▪ typ organizácie, 

▪ skupina organizácií, 

▪ akcia (zobraziť, upraviť). 

Na základe tohto zoznamu môže tajomník alebo metodik overiť dostupnosť organizácie v číselníku, 

upraviť údaje o organizácii, zobraziť informácie o organizácii alebo pridať novú organizáciu do číselníka.  

4.3.1.1 Správa číselníkov – organizácie – Zobraziť 

Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť na stránke správa číselníkov – organizácie sa používateľovi zobrazí 

stránka zobrazenie organizácie. Návrh riešenia tejto stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 231 Návrh riešenia stránky zobrazenie organizácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Stránka bude obsahovať názov stránky Organizácia. Ďalej tam budú umiestnené informácie o: 

▪ názov organizácie, 

▪ IČO, 

▪ KODSKO, 

▪ mesto, 

▪ adresa, 

▪ typ organizácie, 

▪ skupina organizácií. 

Pod nimi budú dve tlačidlá. Tlačidlom Upraviť je možné danú organizáciu upraviť, popis stránky je 

v nasledujúcej kapitole. Druhé tlačidlo Späť slúži na vrátenie na predchádzajúcu stránku.  

4.3.1.2 Správa číselníkov – organizácie – Pridať/Upraviť 

Po kliknutí na tlačidlo Pridať organizáciu alebo Upraviť organizáciu na stránke správa číselníkov – 

organizácie sa používateľovi zobrazí stránka pridať/upraviť organizáciu. Návrh riešenia týchto stránok 

je na nasledujúcich obrázkoch. Rozdiel bude v názve stránky a vo vyplnení polí. 
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Obrázok č. 232 Návrh riešenia stránky pridať organizáciu  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 233 Návrh riešenia stránky upraviť organizáciu  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude obsahovať nasledovné položky, názov stránky Pridať/Upraviť organizáciu a ďalšie polia 

formuláru na vyplnenie budú: 

▪ vyhľadať organizáciu – výberové pole – z internej databázy, 

▪ názov organizácie, 

▪ IČO, 

▪ KODSKO, 

▪ mesto, 

▪ adresa, 

▪ typ organizácie – výberové pole, 

▪ skupina organizácií – výberové pole, 

▪ kraj, 
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▪ okres, 

▪ NUTS, 

▪ NACE, 

▪ NACE viac, 

▪ sekcia NACE, 

▪ divízia NACE. 

Pri pridávaní bude možné vyhľadať organizáciu v internej databáze organizácií a tak vyplniť polia, ktoré 

sú už dostupné. Zároveň bude dostupná možnosť vyplniť jednotlivé polia ručne a pridať organizáciu do 

číselníka organizácií. Pri úprave organizácie bude možné upraviť či doplniť jednotlivé polia za 

organizáciu. Pod poľami budú dve tlačidlá – Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do 

databázy a tlačidlo Späť na vrátenie na predchádzajúcu stránku bez zápisu do databázy.  

Pri obidvoch stránkach budú nasledovné polia nastavené ako povinné: 

▪ názov organizácie, 

▪ mesto, 

▪ typ organizácie, 

▪ skupina organizácií. 

Pri školách je vhodné zadávať aj adresu organizácie, ale vzhľadom na niektoré odborné rady vlády SR, 

ktoré nemajú adresu nie je možné toto pole dať ako povinné.  

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Aktualizácia sektorových stratégií – 

exporty do Excelu 

Vzhľadom na prácu s informáciami a dátami pri príprave sektorových stratégií bola navrhnutá nová 

funkcionalita na zjednodušenie práce a lepší manažment úloh. Ide o doplnenie exportov do časti 

inovácie v sektore a použité dokumenty. Úprava riešenia bude spočívať v pridaní tlačidla Export do XLS 

na jednotlivé stránky prehľadov so zoznamami, tlačidlá budú pridané na nasledujúce stránky: 

▪ Inovácie v sektore – NŠZ, 

▪ Inovácie v sektore – OV, 

▪ Inovácie v sektore – OZ, 
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▪ Inovácie v sektore – dopady, 

▪ Použité dokumenty. 

Po kliknutí na tlačidlo sa začne sťahovať súbor s dátami pre Excel. Návrhy riešenia úpravy pre jednotlivé 

stránky sú na nasledujúcich obrázkoch a aj s možnosťami zobrazenia dát v Excelovskej tabuľke.  

Obrázok č. 234 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Inovácie 
v sektore – NŠZ  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 235 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Inovácie 
v sektore – OV  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 236 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Inovácie 
v sektore – OZ  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

  



   
 
 

604 
 
 

Obrázok č. 237 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Inovácie 
v sektore – dopady  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 238 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Použité 
dokumenty 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Po exporte do .xls súboru je možné spracovať dáta do prehľadovej formy napríklad tak, ako je 

zobrazené v nasledujúcich tabuľkách ako návrhy zobrazenia. 
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Graf č. 53 Možnosť zobrazenia exportu Inovácií v sektore – NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 54 Možnosť zobrazenia exportu Inovácií v sektore – OV 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 55 Možnosť zobrazenia exportu Inovácií v sektore – OZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Aktualizácia sektorových stratégií – 

rozšírenie o ďalšiu úroveň výberu pre aktivity 

Vzhľadom na požadovanú funkciu pridávania skupín organizácií a potrebnú ďalšiu úroveň delenia 

niektorých typov organizácií bude zapracovaná zmena riešenia pre modul Aktualizácia sektorových 

stratégií časť Aktivity. Na implementáciu návrhu budú upravené dve stránky časti Aktivity: 

▪ stránka pridanie aktivity, 
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▪ úprava aktivity. 

Na stránkach budú upravené časti týkajúce sa pridávania organizácií tak aby boli zapracované zmeny 

na výber a zobrazovanie týchto požadovaných častí. Návrh riešenia úpravy stránky – pridať/upraviť 

aktivitu – je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 239 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Aktivity – 
pridanie/úprava aktivity  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Úprava stránky bude spočívať v prerobení časti výberu organizácií vo formulári na pridanie/úpravu 

aktivity. Ako prvý bude zobrazený filter na filtrovanie organizácií podľa typu, skupín daného typu 

a následne podľa oblastí danej skupiny. Tretia úroveň filtrovania sa zobrazí až po výbere druhej úrovne, 

ktorá má dostupné filtrovanie aj na tretej úrovni. Pridaná tretia úroveň filtrovania bude na základe 

nasledujúcich položiek pre typ organizácie školy: 

▪ fyzikálno-matematické vedy, 

▪ geologické vedy, 

▪ geografické vedy, 

▪ chemické vedy, 

▪ biologické vedy, 

▪ ochrana životného prostredia, 

▪ úplné stredné vzdelanie na gymnáziu prírodovedného odboru, 

▪ baníctvo, geológia a geotechnika, 

▪ hutníctvo, 

▪ strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, 

▪ strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, 

▪ informatika a výpočtová technika, 

▪ elektrotechnika, 

▪ technická chémia silikátov, 

▪ technická a aplikovaná chémia, 

▪ potravinárstvo, 

▪ textil a odevníctvo, 

▪ spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi, 

▪ spracúvanie dreva, 

▪ polygrafia a médiá, 

▪ architektúra, 

▪ stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

▪ doprava, pošty a telekomunikácie, 

▪ automatizácia a riadenie, 

▪ špeciálne technické odbory, 

▪ poľnohospodársko-lesnícke vedy, 

▪ poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 

▪ veterinárske vedy, 
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▪ poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 

▪ lekárske vedy, 

▪ farmaceutické vedy, 

▪ zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách, 

▪ zdravotníctvo – odbory štúdia na SOU, 

▪ nelekárske zdravotnícke vedy, 

▪ filozofické vedy, 

▪ ekonomické vedy, 

▪ ekonomika a organizácia, obchod a služby, 

▪ ekonomika a organizácia, obchod a služby, 

▪ politické vedy, 

▪ právne vedy, 

▪ historické vedy, 

▪ publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, 

▪ filologické vedy, 

▪ vedy o telesnej kultúre, 

▪ pedagogické vedy, 

▪ učiteľstvo, 

▪ psychologické vedy, 

▪ učiteľstvo, 

▪ úplné stredné vzdelanie na gymnáziu, 

▪ vedy o umení, 

▪ umenie a umeleckoremeselná tvorba, 

▪ umenie a umeleckoremeselná tvorba II, 

▪ umenie a umeleckoremeselná tvorba III, 

▪ vojenské odbory, 

▪ bezpečnostné služby, 

▪ bezpečnostné služby, 

▪ vojenské odbory stredoškolské, 

▪ vojenské odbory, 

▪ vojenské odbory stavebné a dopravné, 

▪ vojenské odbory, 

▪ vojenské a bezpečnostné vedy a náuky. 
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Filtrovanie na základe okresov pre typ organizácie samospráva: 

▪ okres Bratislava I, 

▪ okres Bratislava II, 

▪ okres Bratislava III, 

▪ okres Bratislava IV, 

▪ okres Bratislava V, 

▪ okres Malacky, 

▪ okres Pezinok, 

▪ okres Senec, 

▪ okres Dunajská Streda, 

▪ okres Galanta, 

▪ okres Hlohovec, 

▪ okres Piešťany, 

▪ okres Senica, 

▪ okres Skalica, 

▪ okres Trnava, 

▪ okres Bánovce nad Bebravou, 

▪ okres Ilava, 

▪ okres Myjava, 

▪ okres Nové Mesto nad Váhom, 

▪ okres Partizánske, 

▪ okres Považská Bystrica, 

▪ okres Prievidza, 

▪ okres Púchov, 

▪ okres Trenčín, 

▪ okres Komárno, 

▪ okres Levice, 

▪ okres Nitra, 

▪ okres Nové Zámky, 

▪ okres Šaľa, 

▪ okres Topoľčany, 

▪ okres Zlaté Moravce, 

▪ okres Bytča, 
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▪ okres Čadca, 

▪ okres Dolný Kubín, 

▪ okres Kysucké Nové Mesto, 

▪ okres Liptovský Mikuláš, 

▪ okres Martin, 

▪ okres Námestovo, 

▪ okres Ružomberok, 

▪ okres Turčianske Teplice, 

▪ okres Tvrdošín, 

▪ okres Žilina, 

▪ okres Banská Bystrica, 

▪ okres Banská Štiavnica, 

▪ okres Brezno, 

▪ okres Detva, 

▪ okres Krupina, 

▪ okres Lučenec, 

▪ okres Poltár, 

▪ okres Revúca, 

▪ okres Rimavská Sobota, 

▪ okres Veľký Krtíš, 

▪ okres Zvolen, 

▪ okres Žarnovica, 

▪ okres Žiar nad Hronom, 

▪ okres Bardejov, 

▪ okres Humenné, 

▪ okres Kežmarok, 

▪ okres Levoča, 

▪ okres Medzilaborce, 

▪ okres Poprad, 

▪ okres Prešov, 

▪ okres Sabinov, 

▪ okres Snina, 

▪ okres Stará Ľubovňa, 

▪ okres Stropkov, 
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▪ okres Svidník, 

▪ okres Vranov nad Topľou, 

▪ okres Gelnica, 

▪ okres Košice I, 

▪ okres Košice II, 

▪ okres Košice III, 

▪ okres Košice IV, 

▪ okres Košice – okolie, 

▪ okres Michalovce, 

▪ okres Rožňava, 

▪ okres Sobrance, 

▪ okres Spišská Nová Ves, 

▪ okres Trebišov. 

Po výbere filtra bude možné filtrovať skupinu organizácií ako spolupracujúce, alebo monitorujúce 

subjekty. Skupinu nie je možné zadať ako zodpovedný subjekt alebo monitorujúci subjekt dôvodom je, 

aby bola jednoznačne definovaná zodpovednosť za danú aktivitu. Po výberových poliach na filtrovanie 

budú nasledovať farebné polia na pridávanie skupín do danej položky. Ďalej bude fulltextové 

vyhľadávacie pole na pridávanie jednotlivých organizácií, toto pole bude možné obmedziť filtrami na 

jednoduchšie vyhľadávanie danej organizácie. Pod vyhľadávacím poľom budú dostupné štyri tlačidlá 

na pridanie organizácie do danej položky podľa farieb aj textu na tlačidlách. Tlačidlá budú mať 

nasledujúce texty: 

▪ Pridať filter ako Spolupracujúce subjekty – skupina organizácií, 

▪ Pridať ako Spolupracujúce subjekty – jedna organizácia, 

▪ Pridať ako Zodpovedný subjekt – jedna organizácia, 

▪ Pridať filter ako Monitorujúce subjekty – skupina organizácií, 

▪ Pridať ako Monitorujúce subjekty – jedna organizácia, 

▪ Pridať ako Monitorujúci subjekt – jedna organizácia. 

Po tlačidlách nasleduje priestor na zobrazenie pridaných organizácií do jednotlivých položiek farebne 

označených príslušnou farbou. Jednotlivé organizácie sa zobrazujú štandardným písmom a na lepšiu 

orientáciu sú skupiny organizácií zobrazené kurzívou. Tlačidlá na pridávanie do subjektov budú 

rovnakej farby na lepšiu orientáciu používateľov a zároveň aj polia na zobrazovanie už pridaných 
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organizácií a skupín budú mať podfarbenie príslušnou farbou. Zodpovedný subjekt a spolupracujúce 

subjekty budú delené iba odtieňom danej farby a od monitorujúcich sa budú líšiť aj farbou.  

Ostatné časti formuláru pridanie/úprava aktivity zostávajú v pôvodnej forme bez zmien. 

Zmeny na zobrazenie a orientáciu v aktivite budú dopracované aj do ďalších častí modulu aby bolo 

zobrazenie jednotné. Úpravy budú urobené na nasledujúcich stránkach: 

▪ Aktivity – detail https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/activity/19/view, 

▪ Aktivity – sumárny prehľad https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/activity/summary, 

▪ Vývojový trend v sektore – sumárny prehľad https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/sector-

progress-trend/summary, 

▪ Oblasti sektorových opatrení / Sektorové opatrenia – sumárny prehľad 

https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/focus/summary, 

▪ Prehľad častí stratégie https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/overview/. 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Aktualizácia sektorových stratégií – 

zoraďovanie zoznamov 

Vzhľadom na požiadavku tajomníkov a expertov bola navrhnutá zmena v module Aktualizácia 

sektorových stratégií – doplnenie funkcionality na zoraďovanie zobrazovaných zoznamov na 

jednoduchšie vyhľadávanie a orientáciu používateľov. Návrh riešenia zmeny je vo viacerých častiach 

modulu totožný, ide len o zoraďovanie iných položiek. Možnosť filtrovať zoznamy podľa navrhnutého 

riešenia bude pridaná do častí: 

▪ Poslanie sektora, 

▪ Analýza sektora, 

▪ Vývojové tendencie, 

▪ Manažérske zhrnutie, 

▪ Vývojový trend v sektore, 

▪ Sektorové opatrenia, 

▪ Aktivity. 

  

https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/activity/19/view
https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/activity/summary
https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/sector-progress-trend/summary
https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/sector-progress-trend/summary
https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/focus/summary
https://test.sri.sk/portal/strategy-v1/1/overview/
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Obrázok č. 240 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Poslanie 
sektora – zoznam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 241 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Analýza 
sektora – zoznam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 242 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Vývojové 
tendencie – zoznam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 243 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – 
Manažérske zhrnutie – zoznam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 244 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Vývojový 
trend v sektore – zoznam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 245 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Sektorové 
opatrenia – zoznam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 246 Návrh riešenia úpravy stránky modul Aktualizácia sektorových stratégií – Aktivity – 
zoznam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu inovácie – rozšírenie o dopady inovácií 

Pre pripravované riešenia v budúcich obdobiach bola analyzovaná a navrhnutá  funkcionalita zberu 

dátových informácií k predpokladom dopadov inovácií na kategórie zručností. Na potreby projektu 

bolo navrhnuté riešenie na zber informácií od expertov na budúce vyhodnotenie a spracovanie 

získaných dát. Prístup k stránke dopady inovácií bude cez menu Inovácie ako je zobrazené v návrhu 

riešenia na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 247 Návrh riešenia návrhu zmeny menu inovácie  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.5.1 Výber kategórie inovácií 

Výberom z menu položky Dopady inovácií na OZ bude zobrazená stránka výberu kategórií inovácií na 

zadávanie predpokladov dopadov danej kategórie inovácií na kategórie zručností. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 248 Návrh riešenia stránky Dopady inovácií – výber kategórie inovácií  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude obsahovať názov Dopady inovácií na odborné zručnosti. Ďalej tam budú umiestnené 

nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho zoznamu kategórií inovácií. Experti budú mať 

k dispozícii fulltextové vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v zozname. Nasledovať budú 

dve tlačidlá – Filtrovať na aktiváciu vyhľadávania a Reset na zrušenie vyhľadávania. Zároveň budú mať 

dostupný preddefinovaný filter na zobrazenie všetkých položiek a len položiek, ktoré sú nevyplnené. 

Jednotlivé kategórie budú nasledovné (budú sa automaticky aktualizovať podľa číselníka kategórií 

inovácií): 

▪ 3D technológie a materiály, 

▪ komunikačné siete novej generácie, 

▪ umelá inteligencia, 

▪ virtuálna a rozšírená realita, 

▪ automatizácia, 

▪ big Data, 

▪ technológia distribuovaných záznamov a blockchain, 

▪ digitalizácia, 

▪ informačná a kybernetická bezpečnosť, 

▪ drony, 
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▪ gamifikácia, 

▪ internet vecí, 

▪ koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie, 

▪ robotizácia, 

▪ rozvoj informačných technológií, 

▪ smart technológie, 

▪ alternatívne palivá a pohony, 

▪ nové materiály, 

▪ nové metódy, 

▪ inovácie ako reakcia na pandémiu, 

▪ nové potraviny, 

▪ zelená ekonomika, 

▪ biotechnológia. 

Jednotlivé kategórie budú mať za názvom ikonu zoznamu, ktorá bude otvárať vyskakovacie okno s top 

10 inováciami v danej kategórii.  

Obrázok č. 249 Návrh riešenia stránky Dopady inovácií – výber kategórie inovácií – TOP 10 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Zobrazovaný zoznam bude tvorený nasledujúcimi údajmi: 

▪ id kategórie inovácií, 

▪ názov kategórie inovácií, 

▪ počty – vyplnené/celkovo, 

▪ akcie – Vyplniť. 

Tlačidlo vyplniť bude smerovať na jednotlivé stránky vypĺňania predpokladov dopadov kategórií 

inovácií na kategórie zručností, stránka je detailne popísaná v nasledujúcej kapitole.   

4.3.5.2 Predpoklad dopadov na kategórie zručností 

Stránka bude slúžiť na vypĺňanie predpokladu dopadov pre jednotlivé kategórie inovácií. Návrh riešenia 

stránky je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 250 Návrh riešenia stránky Dopady inovácií – predpoklad dopadov  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude obsahovať názov Dopady inovácií na odborné zručnosti. Ďalej tam budú umiestnené 

nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho zoznamu kategórií zručností. Experti budú mať 
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k dispozícii fulltextové vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v zozname. Tiež tam bude 

dostupný filter na základe oblastí odborných zručností – na výber budú nasledujúce možnosti: 

▪ riadenie, 

▪ činnosti s prevahou "duševnej", príp. administratívnej práce, 

▪ činnosti s ľuďmi, 

▪ činnosti prevažne "ručné", 

▪ obsluha a riadenie strojov, zariadení a technických procesov, 

▪ činnosti obranné, ochranné, záchranné, šport, 

▪ umelecká tvorba a interpretácia, verejné vystupovanie, moderovanie. 

Nasledovať budú dve tlačidlá – Filtrovať na aktiváciu vyhľadávania a Reset na zrušenie vyhľadávania. 

Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter na zobrazenie všetkých položiek a len položiek, ktoré sú 

nevyplnené. Jednotlivé kategórie budú nasledovné: 

▪ riadenie jednotlivých úsekov a útvarov, 

▪ koordinačné činnosti, projektové riadenie, riadenie prierezových činností, 

▪ velenie, 

▪ odborné práce s textom, 

▪ vyplňovanie, evidovanie, zaraďovanie, triedenie, vyhľadávanie, 

▪ meranie, skúšanie, testovanie, 

▪ výpočty, oceňovanie, kalkulovanie, 

▪ kvalitatívna analýza a diagnostikovanie, 

▪ posudzovanie, kontrola (okrem kvality výrobkov, tovarov, materiálov a surovín), 

▪ vymýšľanie, vyvíjanie, projektovanie, konštruovanie, programovanie, 

▪ spracovávanie plánov, koncepcií, metodík, postupov, ich voľba, 

▪ orientácia v dokumentoch, 

▪ poskytovanie rád a informácií, 

▪ vybavovanie, zariaďovanie, dojednávanie, 

▪ obchodovanie, 

▪ účtovanie, vyplácanie, zmenárenstvo, 

▪ zastupovanie niečích záujmov, 

▪ výchova, vzdelávanie, trénovanie, výcvik, prednášanie, 

▪ starostlivosť, ošetrovanie, liečenie, 
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▪ tvarovanie a tvarové úpravy ručné, ručnými nástrojmi a ručnými zariadeniami, 

▪ povrchové úpravy ručnými nástrojmi a pomôckami, 

▪ zostavovanie, montovanie, spojovanie, zmiešavanie, 

▪ nastavovanie, oživovanie, opravy a údržba, 

▪ upratovanie, umývanie, čistenie, 

▪ manipulácia s predmetmi a materiálmi, 

▪ pestovanie, 

▪ chov, 

▪ obsluha výrobných strojov, zariadení a liniek, 

▪ obsluha automatizovaných (programovateľných) výrobných strojov, zariadení a pracovísk, 

▪ obsluha riadiaceho panelu energetických procesov, 

▪ obsluha nevýrobných zariadení, 

▪ riadenie a obsluha pojazdných pracovných strojov, 

▪ riadenie dopravných prostriedkov, 

▪ záchranárstvo, 

▪ ochrana a ostraha, 

▪ boj, lov, 

▪ šport, telovýchova, 

▪ maliarska a sochárska tvorba, 

▪ hudobná, dramatická, filmová a literárna tvorba, 

▪ umelecká interpretácia a vystupovanie, 

▪ moderovanie, hlásateľstvo, 

▪ ostatné organizačné a koordinačné činnosti, 

▪ riadenie predajných a marketingových činností, 

▪ prezentácia, výklad, prednášanie, 

▪ kontrola kvality materiálov, surovín, tovarov a výrobkov, testovanie ich parametrov, 

▪ práca s merateľnými ukazovateľmi (vkladanie, spracovanie, vyhodnocovanie, analýza, 

kontrola, výkazníctvo), 

▪ výroba výrobkov (vrátane ručnej výroby), 

▪ lekárske diagnostikovanie a vyšetrenie, 

▪ tvorba a vedenie evidencie, 

▪ IT support (inštalácia softvérov a hardvérov, konfigurácia, optimalizácia), 

▪ programovanie (písanie kódu). 
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Jednotlivé kategórie budú mať za názvom ikonu zoznamu, ktorá bude otvárať vyskakovacie okno s top 

10 zručnosťami v danej kategórii.  

Obrázok č. 251 Návrh riešenia stránky Dopady inovácií – predpoklad dopadov – TOP 10 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zobrazovaný zoznam bude tvorený nasledujúcimi údajmi: 

▪ id kategórie zručností, 

▪ názov kategórie zručností, 

▪ percentuálny predpoklad dopadov (možnosť zadať posuvným barom, alebo číslom), 

▪ Výnimočne/bez dopadu (na označenie vyplnenia nulového dopadu). 

Nakoniec bude tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy.  

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu  inovácie – inovácie v sektore 

Vzhľadom na jednoduchšie vyhľadávanie prepojení inovácií aj naprieč sektorovými radami pre 

tajomníkov, metodikov aj expertov bola navrhnutá funkcionalita do modulu Inovácie, časť inovácie 
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v sektore. Všetky stránky časti Inovácie v sektore budú mať rovnakú hlavičku stránky, ktorá bude 

zobrazovať názov časti Inovácie v sektore. Návrh riešenia je pripravený ako tri samostatné sekcie: 

▪ NŠZ, 

▪ odborné vedomosti, 

▪ odborné zručnosti. 

Jednotlivé sekcie sú popísané nižšie v samostatných kapitolách. Každá sekcia bude tvorená dvomi 

stránkami: 

▪ zoznam, 

▪ zobrazenie detailu. 

Jednotlivé stránky predstavujú podklad k danému typu činnosti, ktorú bude chcieť používateľ vykonať. 

Prvá stránka je  prehľad o priradených inováciách a návrhoch priradení. Druhá stránka bude zobrazenie 

informácií relevantných k danej inovácii. Detailný popis návrhu riešenia jednotlivých stránok je 

popísaný v nasledujúcich kapitolách pod príslušným obrázkom návrhu riešenia stránky.  

4.3.6.1 Sekcia – NŠZ 

Zoznam prepojenia inovácie k NŠZ 

Zoznam prepojenia inovácie k NŠZ daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých priradených a 

pridaných návrhov inovácií k NŠZ v moduloch Tvorba a revízia NŠZ a Inovácie. Zároveň sa používa ako 

navigačná stránka na funkcionality časti Inovácie tejto sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 252 Návrh Zoznamu prepojenia inovácie k NŠZ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude mať hlavičku Inovácie v sektore a potom budú zobrazené záložky jednotlivých sekcií. 

V sekcii NŠZ budú dostupné filtre a vyhľadávanie spolu s tlačidlami s voľbami: 

▪ pridať prepojenie – prepojenie na stránku modulu Inovácie, 

▪ https://sri.sk/portal/innovation/proposal/, 

▪ filtrovať na zobrazenie nastaveného filtra alebo vyhľadávania, 

▪ reset na zrušenie zobrazovaného filtrovania alebo vyhľadávania, 

▪ zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k NŠZ. 

Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania pomocou kľúčových slov v názve 

inovácie, filtrom podľa kategórie inovácií a sektorovej rady. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií 

priradených a navrhnutých ku garantovaným NŠZ. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú: 

▪ kategória inovácie, 

▪ inovácia, 

▪ sektorová rada, 

▪ počet priradených NŠZ k inovácii/počet návrhov ovplyvnenia NŠZ, 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku), 

▪ tlačidlo Zobraziť podrobnosti o danej inovácii. 

https://sri.sk/portal/innovation/proposal/
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Zoznam návrhov bude prednastavene zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti, 

následne bude možné zoradiť zoznam podľa: 

▪ názvu inovácie,  

▪ kategórie inovácií, 

▪ sektorovej rady. 

Vedľa každého záznamu bude tlačidlo Zobraziť. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým 

registrovaným používateľom a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k 

NŠZ.  

Zobrazenie prepojenia inovácie k NŠZ 

Zobrazenie prepojenia inovácie k NŠZ primárne slúži na prezeranie priradených a navrhnutých 

prepojení danej inovácie k NŠZ. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 253 Návrh zobrazenia prepojenia inovácie k NŠZ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z nadpisu NŠZ ovplyvnené inováciou, nasledovať budú zobrazené informácie 

relevantné k priradeniu inovácie k NŠZ: 

▪ sektorová rada (ktorá inováciu pridala do systému), 

▪ názov inovácie, 

▪ popis inovácie, 

▪ titulný obrázok, 

▪ zoznam ovplyvnených NŠZ, 

▪ zoznam návrhov ovplyvnenia NŠZ. 

Nakoniec pod informačnými údajmi bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého bude presmerovaný 

používateľ na stránku Zoznam prepojenia inovácie k NŠZ.  
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4.3.6.2 Sekcia – OV (odborné vedomosti) 

Zoznam prepojenia inovácie k OV 

Zoznam prepojenia inovácie k OV daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých priradených 

inovácií k OV v module Tvorba a revízia NŠZ. Zároveň sa používa ako navigačná stránka na funkcionality 

časti Inovácie v sektore tejto sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 254 Návrh Zoznamu prepojenia inovácie k OV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami: 

▪ pridať prepojenie – prepojenie na stránku modulu Tvorba a revízia NŠZ, 

▪ https://sri.sk/portal/nsz/, 

▪ filtrovať na zobrazenie nastaveného filtra alebo vyhľadávania, 

▪ reset na zrušenie zobrazovaného filtrovania alebo vyhľadávania, 

▪ zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k OV. 

https://sri.sk/portal/nsz/
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Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve inovácie a filtrom podľa 

kategórie inovácií a sektorovej rady. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií priradených k 

odborným vedomostiam. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú: 

▪ kategória inovácie, 

▪ inovácia, 

▪ sektorová rada, 

▪ počet priradených jedinečných OV k inovácii/celkový počet priradených OV k inovácii, 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku), 

▪ tlačidlo Zobraziť podrobnosti o danej inovácii. 

Zoznam návrhov bude prednastavene zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti, 

následne bude možné zoradiť zoznam podľa: 

▪ názvu inovácie,  

▪ kategórie inovácií, 

▪ sektorovej rady. 

Vedľa každého záznamu bude tlačidlo Zobraziť. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým 

registrovaným používateľom a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k 

OV.  

Zobrazenie prepojenia inovácie k OV 

Zobrazenie prepojenia inovácie k OV primárne slúži na prezeranie priradených prepojení danej 

inovácie k odborným vedomostiam. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 255 Návrh zobrazenia prepojenia inovácie k OV 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z nadpisu OV ovplyvnené inováciou, nasledovať budú zobrazené informácie 

relevantné k priradeniu inovácie k OV: 

▪ sektorová rada (ktorá inováciu pridala do systému), 

▪ názov inovácie, 

▪ popis inovácie, 

▪ zoznam ovplyvnených OV. 

K jednotlivým odborným vedomostiam bude pripojený tooltip so zoznamom NŠZ s priradenou 

inováciou k OV. Nakoniec, pod informačnými údajmi bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého bude 

používateľ presmerovaný na stránku Zoznam prepojenia inovácie k OV.  
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4.3.6.3 Sekcia – OZ (odborné zručnosti) 

Zoznam prepojenia inovácie k OZ 

Zoznam prepojenia inovácie k OZ daného sektora primárne slúži na prehľad všetkých priradených 

inovácií k OZ v module Tvorba a revízia NŠZ. Zároveň sa používa ako navigačná stránka na funkcionality 

časti Inovácie v sektore tejto sekcie. Návrh riešenia stránky Zoznam je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 256 Návrh Zoznamu prepojenia inovácie k OZ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude mať pod štandardnou hlavičkou časti tlačidlá s voľbami: 

▪ pridať prepojenie – prepojenie na stránku modulu Tvorba a revízia NŠZ, 

▪ https://sri.sk/portal/nsz/, 

▪ filtrovať na zobrazenie nastaveného filtra alebo vyhľadávania, 

▪ reset na zrušenie zobrazovaného filtrovania alebo vyhľadávania, 

▪ zobraziť – prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k OZ. 

https://sri.sk/portal/nsz/
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Filtrovať zoznam bude možné pomocou fulltextového vyhľadávania v názve inovácie a filtrom podľa 

kategórie inovácií a inovácií. Následne bude zobrazený Zoznam inovácií priradených k odborným 

zručnostiam z garantovaných NŠZ daného sektora. Jednotlivé položky zobrazované v zozname budú: 

▪ kategória inovácie, 

▪ inovácia, 

▪ sektorová rada, 

▪ počet priradených jedinečných OZ k inovácii/počet priradených celkových OZ k inovácii, 

▪ dátum úpravy článku (vytvorenie, následne dátum úpravy článku). 

Zoznam návrhov bude prednastavene zoraďovaný podľa dátumu úpravy, najnovší vo vrchnej časti, 

následne bude možné zoradiť zoznam podľa: 

▪ názvu inovácie,  

▪ kategórie inovácií, 

▪ sektorovej rady. 

Vedľa každého záznamu bude tlačidlo Zobraziť. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým 

registrovaným používateľom a bude slúžiť na prepojenie na stránku zobrazenia prepojenia inovácie k 

OZ.  

Zobrazenie prepojenia inovácie k OZ 

Zobrazenie prepojenia inovácie k OZ primárne slúži na prezeranie priradených prepojení danej inovácie 

k odborným zručnostiam. Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 257 Návrh zobrazenia prepojenia inovácie k OZ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z nadpisu OZ ovplyvnené inováciou, nasledovať budú informácie relevantné 

k priradeniu inovácie k OZ: 

▪ sektorová rada (ktorá inováciu pridala do systému), 

▪ názov inovácie, 

▪ popis inovácie, 

▪ zoznam ovplyvnených OZ. 

K jednotlivým odborným zručnostiam bude pripojený tooltip so zoznamom NŠZ s priradenou inováciou 

k OZ. Nakoniec pod informačnými údajmi bude tlačidlo Späť, pomocou ktorého bude používateľ 

presmerovaný na stránku Zoznam prepojenia inovácie k OZ.  
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 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozsah používania 

zručností pre NŠZ 

Pre pripravované riešenia v budúcich obdobiach bola analyzovaná a navrhnutá  funkcionalita zberu 

dátových informácií k rozsahu využívania zručností v danom národnom štandarde. Pre potreby 

projektu bolo navrhnuté riešenie na zber informácií od expertov na budúce vyhodnotenie 

a spracovanie získaných dát. Prístup k stránke Rozsah využívania zručností bude cez menu NŠZ, ako je 

zobrazené v návrhu riešenia na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 258 Návrh riešenia návrhu zmeny menu NŠZ  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.7.1 Výber NŠZ 

Výberom z menu položky Rozsah využívania OZ bude zobrazená stránka výberu NŠZ na zadávanie 

rozsahov využívania jednotlivých zručností pri danom národnom štandarde. Návrh riešenia stránky je 

na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 259 Návrh riešenia stránky Rozsah využívania zručností – výber NŠZ  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Stránka bude obsahovať názov Rozsah využívania zručností. Ďalej tam budú umiestnené nástroje na 

vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho zoznamu NŠZ. Experti budú mať k dispozícii fulltextové 

vyhľadávacie pole na vyhľadávanie kľúčových slov v zozname. Filter podľa NŠZ, ktoré garantuje daná 

sektorová rada a podľa stavu rozpracovania daného NŠZ. Do zoznamu nebudú zaradené NŠZ v stave 

Vyradené a Neplatné. Nasledovať budú dve tlačidlá – Filtrovať na aktiváciu vyhľadávania a Reset na 

zrušenie vyhľadávania. Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter na zobrazenie všetkých položiek 

a len položiek, ktoré sú nevyplnené. Zoznam sa bude aktualizovať podľa aktuálneho stavu NŠZ 

v systéme, zobrazovaný zoznam bude tvorený nasledujúcimi údajmi: 

▪ id, 

▪ kód/revízia NŠZ, 

▪ názov NŠZ, 

▪ sektorová rada, 

▪ stav, 

▪ akcie – Vyplniť. 

Tlačidlo vyplniť bude smerovať na jednotlivé stránky vypĺňania rozsahu využívania zručností daného 

NŠZ, stránka je detailne popísaná v nasledujúcej kapitole.   

4.3.7.2 Rozsah využívania zručností 

Stránka bude slúžiť na vypĺňanie rozsahu využívania zručností daného NŠZ. Návrh riešenia stránky je 

na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 260 Návrh riešenia stránky Dopady inovácií – rozsah využívania zručností  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude obsahovať názov Rozsah využívania zručností a podnadpis – názov daného NŠZ. Ďalej tu 

budú umiestnené nástroje na vyhľadávanie a filtrovanie aktuálneho zoznamu odborných zručností 

priradených ku danému NŠZ. Experti budú mať k dispozícii fulltextové vyhľadávacie pole na 

vyhľadávanie kľúčových slov v zozname. Ďalej tu bude dostupný filter na základe oblastí odborných 

zručností – na výber budú nasledujúce možnosti: 

▪ riadenie, 

▪ činnosti s prevahou "duševnej", príp. administratívnej práce, 

▪ činnosti s ľuďmi, 

▪ činnosti prevažne "ručné", 

▪ obsluha a riadenie strojov, zariadení a technických procesov, 

▪ činnosti obranné, ochranné, záchranné, šport, 

▪ umelecká tvorba a interpretácia, verejné vystupovanie, moderovanie. 
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Nasledovať budú dve tlačidlá – Filtrovať na aktiváciu vyhľadávania a Reset na zrušenie vyhľadávania. 

Zároveň bude dostupný preddefinovaný filter na zobrazenie všetkých položiek a len položiek, ktoré sú 

nevyplnené. Nasledovať bude zoznam NŠZ, ktorý bude tvorený nasledujúcimi údajmi: 

▪ odborná zručnosť, 

▪ názov kategórie zručností, 

▪ rozsah využívania zručnosti v NŠZ (%) – možnosť zadať posuvným barom, alebo číslom, 

▪ výnimočne (na označenie vyplnenia výnimočného až nulového rozsahu). 

Nakoniec bude tlačidlo Uložiť, ktorým budú nastavené informácie zapísané do databázy. Jednotlivé 

kategórie budú mať za názvom ikonu zoznamu, ktorá bude otvárať vyskakovacie okno s top 10 

zručnosťami v danej kategórii.  

Obrázok č. 261 Návrh riešenia stránky Dopady inovácií – predpoklad dopadov – TOP 10 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Systém bude ukladať všetky vyplnené dáta za každého používateľa samostatne, ako podklad na ďalšie 

spracovanie a vyhodnocovanie.  
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 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – kompetenčný model 

– top 20 

Na inšpiráciu a ľahšie zadávanie odborných vedomostí a zručností bola spracovaná analýza a návrh 

riešenia na funkcionalitu top 20 najpoužívanejších OV a OZ s príznakom sektorová a prierezová. 

Zoznam zároveň bude mať možnosť priamo pridať danú položku k NŠZ podľa štandardného formuláru 

na pridávanie OV a OZ. K funkcionalite sa bude dať dostať na stránke zoznam odborných vedomostí 

a zručností v module Tvorba a revízia NŠZ v časti kompetenčný model v móde upraviť – dostupné pre 

autorov daných NŠZ. Návrh riešenia na rozšírenie funkcionality je popísaný v nasledujúcich kapitolách. 

4.3.8.1 TOP 20 odborných vedomostí 

Úprava stránky zoznam odborných vedomostí bude rozšírená o tlačidlo Top 20 umiestnené pri tlačidle 

Pridať záznam. Návrh riešenia úpravy je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 262 Návrh riešenia úpravy stránky zoznam odborných vedomostí – top 20  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Po kliknutí na tlačidlo Top 20 bude zobrazená stránka Top 20 odborných vedomostí, ktorá slúži ako 

zoznam dvadsiatich najpoužívanejších OV s príznakom sektorová pre sektor, ku ktorému je priradené 

dané NŠZ. Zároveň funguje aj ako nástroj na pridávanie jednotlivých položiek k danému NŠZ pomocou 

tlačidla Pridať. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 263 Návrh riešenia úpravy stránky zoznam odborných vedomostí – top 20 – sektorové 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z nadpisu Top 20 odborných vedomostí a podnadpisu – názvu daného NŠZ. 

Ďalej tu bude dostupné prepínanie záložiek medzi zoznamom sektorových a prierezových/špecifických 

OV. Ďalej bude zobrazený zoznam najpoužívanejších OV s daným príznakom podľa aktuálneho použitia 

v NŠZ garantovaných danou sektorovou radou. Z tohto dôvodu sa budú zoznamy líšiť medzi 

sektorovými radami. Zoznam bude obsahovať nasledujúce položky: 

▪ názov odbornej vedomosti, 

▪ príznak, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum úpravy, 

▪ akcie – tlačidlo Pridať. 

Zoznam bude zoradený od najpoužívanejšej OV smerom dolu po dvadsiate miesto v poradí. Aj po 

pridaní danej odbornej vedomosti k danému NŠZ zostáva v zozname Top 20.  

Rovnaká stránka bude zobrazená aj pre OV s príznakom prierezové a špecifické, nastavenia a zoradenie 

bude rovnaké len s rozdielom použitého príznaku. Návrh riešenia stránky ja na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 264 Návrh riešenia úpravy stránky zoznam odborných vedomostí – top 20 – prierezové 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Po kliknutí na tlačidlo Pridať bude zobrazená predvyplnená stránka pridania danej odbornej vedomosti, 

rovnaká ako po kliknutí na tlačidlo Pridať položku na stránke Zoznam odborných vedomostí. 

4.3.8.2 TOP 20 odborných zručností 

Úprava stránky Zoznam odborných zručností bude rozšírená o tlačidlo Top 20 umiestnené pri tlačidle 

Pridať záznam. Návrh riešenia úpravy je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 265 Návrh riešenia úpravy stránky Zoznam odborných zručností – top 20  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Po kliknutí na tlačidlo Top 20 bude zobrazená stránka Top 20 odborných zručností, ktorá slúži ako 

zoznam dvadsiatich najpoužívanejších OZ s príznakom sektorová pre sektor, ku ktorému je priradené 

dané NŠZ. Zároveň funguje aj ako nástroj na pridávanie jednotlivých položiek k danému NŠZ pomocou 

tlačidla Pridať. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 266 Návrh riešenia úpravy stránky Zoznam odborných zručností – top 20 – sektorové 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z nadpisu Top 20 odborných zručností a podnadpisu – názvu daného NŠZ. 

Ďalej tu bude dostupné prepínanie záložiek medzi zoznamom sektorových a prierezových/špecifických 

OZ. Ďalej tu bude zobrazený zoznam najpoužívanejších OZ s daným príznakom podľa aktuálneho 

použitia v NŠZ garantovaných danou sektorovou radou. Z tohto dôvodu sa budú zoznamy líšiť medzi 

sektorovými radami. Zoznam bude obsahovať nasledujúce položky: 

▪ názov odbornej zručnosti, 

▪ príznak, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum úpravy, 

▪ akcie – tlačidlo Pridať. 

Zoznam bude zoradený od najpoužívanejšej OZ smerom dolu po dvadsiate miesto v poradí. Aj po 

pridaní danej odbornej zručnosti ku danému NŠZ zostáva v zozname Top 20.  

Rovnaká stránka bude zobrazená aj pre OZ s príznakom prierezové a špecifické, nastavenia a zoradenie 

bude rovnaké len s rozdielom použitého príznaku. Návrh riešenia stránky ja na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 267 Návrh riešenia úpravy stránky Zoznam odborných zručností – top 20 – prierezové 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Po kliknutí na tlačidlo Pridať bude zobrazená predvyplnená stránka pridania danej odbornej zručnosti, 

rovnaká ako po kliknutí na tlačidlo Pridať položku na stránke Zoznam odborných zručností. 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozšírenie o 

prierezové SK NACE 

Na základe požiadavky na pridanie funkcionality na zadanie informácie k NŠZ o prierezovom štandarde 

na neskoršie využitie a možnosť spracovávať takúto informáciu v dátových analýzach bola urobená 

analýza a následný návrh riešenia. Vzhľadom na výsledok analýzy nebolo potrebné zatiaľ pripraviť 

návrh na zobrazovanie tejto informácie nikde inde len pri zadávaní úpravy – vzťahuje sa len na jednu 

stránku a rozšírenie dátového modelu v databáze. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom 

obrázku. 
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Obrázok č. 268 Návrh riešenia úpravy stránky modul Tvorba a revízia NŠZ – Klasifikácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude rozšírená o checkbox s názvom Prierezové NŠZ, ktorý bude dostupný len metodikom 

a tajomníkom sektorových rád. V prípade, že pri tvorbe, alebo revízii NŠZ sa rozhodne, že daný národný 

štandard je prierezový, tajomník danej sektorovej rady toto pole zaklikne a uloží. Tak sa údaj zapíše do 

databázy a bude možné ho v budúcich etapách využiť, alebo zobraziť informáciu podľa požiadaviek 

a potrieb projektu. 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – exporty sektorových 

stratégií – 2. kapitola 

Táto časť nebola zapracovaná do systému s celým modulom Aktualizácie sektorových stratégií na 

základe požiadavky metodikov na odloženie realizácie vzhľadom na neukončené rozhodnutie formy 

zobrazovania návrhu sektorových opatrení vo finálnych dokumentoch. Z toho dôvodu sa čakalo na 

rozhodnutie, aký formát má mať akčný plán v exporte stratégií zo systému. V tomto sledovanom 

období padlo rozhodnutie a bol vytvorený návrh riešenia na export stratégií 2. kapitoly – návrhu 
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sektorových opatrení. Návrh riešenia ponecháva súčasnú verziu exportu v systéme rovnako bez zmien 

v ovládaní a funkcionality stránky Prehľad častí stratégie, ale dopĺňa návrh sektorových opatrení do 

exportovaného dokumentu. Návrh riešenia exportovaného dokumentu je na nasledujúcom obrázku.  

Obrázok č. 269 Návrh riešenia exportovaného dokumentu aktualizovaných sektorových stratégií  
 

  
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Na ukážku boli použité testovacie texty vzhľadom na stav vyplnenia aktivít v produkčnom systéme. 

Zobrazenie jednotlivých častí v dokumente bude podľa nasledovnej štruktúry: 

1. názov druhej kapitoly – prvá úroveň nadpisov, 

2. názov vývojového trendu v sektore – druhá úroveň nadpisov, 

3. popis vývojového trendu, 

4. názov oblasti sektorového opatrenia – tučné písmo, 

5. názov sektorového opatrenia – tretia úroveň nadpisov, 

6. popis sektorového opatrenia, 

7. názov aktivity – štvrtá úroveň nadpisov, 

8. popis a položky aktivity. 
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V takejto štruktúre budú zoradené a zobrazené jednotlivé schválené časti z akčného plánu 

v exportovanom dokumente. Zároveň bude dodržané nastavené nové formátovanie (popísané 

v predchádzajúcej kapitole) použitých organizácií ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 270 Návrh riešenia exportovaného dokumentu aktualizovaných sektorových stratégií –  
organizácie 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – multi-výber ESCO  

Vzhľadom na požiadavky pri tvorbe a revízii NŠZ na zabezpečenie možnosti zadať viac ako len jedno 

prepojenie na ESCO klasifikáciu prebehla analýza a návrh riešenia na zabezpečenie požiadavky. Pri 

analýze sa doplnila aj požiadavka na zobrazovanie daného textu pre NŠZ, ktoré nebudú mať priradené 

prepojenie na klasifikáciu ESCO.  

Návrh riešenia úpravy bol analýzou a výberom z možných riešení vybraný ako zmena poľa na multi-

výberové, aby sa dali vybrať viaceré možnosti v prípade potreby. Návrh riešenia nezmení výzor 

súčasného riešenia, ale upraví dátový model a možnosť do poľa na klasifikáciu ESCO doplniť viaceré 

položky. Zároveň bude zapracované riešenie na zobrazovanie vety „V súčasnosti nemá ekvivalent v 

klasifikácii ESCO.“ ako zobrazenie klasifikácie ESCO, v prípade, ak nemá zadanú žiadnu položku vo 

výbere klasifikácie ESCO. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 271 Návrh riešenia úpravy stránky modul Tvorba a revízia NŠZ – Zobrazenie NŠZ –  
klasifikácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – doplnenie 

zobrazenia inovácií v zobrazení NŠZ – privátna zóna 

Pre potreby zobrazenia priradených inovácií aj pre ostatných členov sektorových rád bola spracovaná 

analýza a príprava návrhu riešenia na zobrazovanie informácií o inováciách na stránke Zobrazenie NŠZ. 

Návrh bol urobený ako prehľadový s možnosťou zobrazenia detailu o inováciách. Návrh riešenia je 

zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 272 Návrh riešenia úpravy stránky modul Tvorba a revízia NŠZ – Zobrazenie NŠZ - 
inovácie  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V základnej forme budú zobrazené len samostatné hlavičky záložiek použitých inovácií, tu bude 

zobrazený názov danej inovácie a ikony podľa toho kde bola inovácia priradená. Jednotlivé ikony budú 

mať nasledujúci význam: 

▪ i – charakteristika NŠZ, 

▪ mozog – odborné vedomosti NŠZ, 

▪ lyžiar – odborné zručnosti NŠZ, 

▪ oko – odborné vedomosti a zručnosti na znaleckú činnosť. 

Zároveň budú mať ikony nastavený tooltip s informáciou, ktorá konkrétna odborná vedomosť 

a zručnosť bola spárovaná s danou inováciou. Ako posledné bude v hlavičke zobrazená šípka na 

otvorenie detailu k danej inovácii. Po rozkliknutí inovácie bude zobrazená charakteristika inovácie 

a ilustračný obrázok inovácie. V prvom zobrazení bude okno s charakteristikou do výšky ilustračného 

obrázka a za textom bude zobrazený odkaz viac... ako možnosť zobraziť celý text charakteristiky. Po 

rozkliknutí sa odkaz viac... zmení na menej... ako možnosť zmenšiť celý text na náhľadovú veľkosť. 

Zvyšná časť stránky zostane nezmenená. 

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 a časti. 

Zároveň sa vykonali zmeny na základe optimalizácie návrhov riešenia, respektíve úprav a nasadení 

nových funkcionalít do IS NSP/SRI. Pripravovali sa nové číselníky a realizovali sa 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. 

 Príprava číselníka inovácie 

V rámci sledovaného obdobia pokračovala príprava charakteristík a dopĺňanie obrázkov 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.  
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 Príprava a import dát do časti Dopady inovácií na odborné zručnosti  

Vzhľadom na lepšie členenie kategórií inovácií bolo potrebné spracovať analýzu a následné 

prerozdelenie zručností do nových kategórií na jednoduchšie a optimálnejšie použitie pri zadávaní 

predpokladu dopadov na danú kategóriu zručností. Pre túto časť modulu boli na základe analýzy 

doplnené nové kategórie do ktorých boli prerozdelené zručnosti na jednoduchšie vyhodnocovanie 

predpokladu dopadov inovácií. Z tohto dôvodu bol vytvorený nový číselník zručností v ktorom boli 

zakomponované zmeny ako samostatný číselník pre túto časť riešenia. Po príprave boli naimportované 

číselníky do databázy a prepojené s novou funkcionalitou. Samozrejme, vznikli aj nové tabuľky na 

zapisovanie hodnôt vypĺňaných jednotlivými expertami v systéme.  

 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 na 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 podľa harmonogramu. 

4.4.3.1 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – časť multi-výber 

ESCO 

Na zmenu riešenia na multi-výber klasifikácie ESCO bolo nutné zmeniť aj dátový model a pridať novú 

tabuľku vzhľadom na potrebu nového riešenia. Zobrazenie relačného modelu k časti multi-výber ESCO 

tak, ako bol vytvorený a nasadený do produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcej schéme. 
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Schéma č. 2 Relačný model – multi-výber ESCO 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.4.3.2 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – prierezové SK 

NACE 

Na zaznamenávanie informácie o prierezových SK NACE bol upravený a rozšírený relačný model, ktorý 

zastrešuje proces tvorby a revízie NŠZ. Zobrazenie relačného modelu k časti prierezové SK NACE tak, 

ako bol vytvorený a nasadený do produkčného prostredia ukazuje nasledujúca schéma.  
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Schéma č. 3 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – prierezové SK NACE 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.4.3.3 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozsah využívania 

odborných zručností 

Na rozšírenie modulu Tvorba a revízia NŠZ o časť rozsah využívania odborných zručností bol upravený 

a rozšírený relačný model, ktorý zastrešuje celý proces zadávania rozsahu pre jednotlivé NŠZ. 

Zobrazenie relačného modelu k časti rozsah využívania odborných zručností tak, ako bol vytvorený a 

nasadený do produkčného prostredia ukazujú nasledujúce schémy.  
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Schéma č. 4 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozsah využívania 
odborných zručností  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.4.3.4 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – rozsah využívania 

odborných zručností 

Na rozšírenie modulu Tvorba a revízia NŠZ o časť rozsah využívania odborných zručností bol upravený 

a rozšírený relačný model, ktorý zastrešuje celý proces zadávania rozsahu pre jednotlivé NŠZ. Relačný 

model k časti rozsah využívania odborných zručností tak, ako bol vytvorený a nasadený do 

produkčného prostredia zobrazujú nasledujúce schémy.  



   
 
 

654 
 
 

4.4.3.5 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Inovácie – dopady inovácií 

Na zber dát o predpoklady dopadov inovácií na kategórie zručností bol upravený a rozšírený relačný 

model, ktorý zastrešuje celý proces časti dopady inovácií. Relačný model k časti dopady inovácií tak, 

ako bol vytvorený a nasadený do produkčného prostredia je zobrazený na nasledujúcej schéme.  

Schéma č. 5 Relačný model – modul Inovácie – dopady inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 6 Relačný model – modul Inovácie – dopady inovácií – číselník 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.4.3.6 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Aktualizácia sektorových stratégií – 

číselník organizácií pre sektorové stratégie 

Na zabezpečenie funkcionality a prepojení organizácií v časti aktivity bolo nutné pripraviť a vytvoriť 

nové tabuľky, číselníky a nové prepojenia. Relačný model k modulu Aktualizácia sektorových stratégií 

– číselník organizácií pre sektorové stratégie tak, ako boli nasadené do produkčného prostredia 

zobrazujú nasledujúce schémy podľa jednotlivých oblastí.  
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Schéma č. 7 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – register 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Schéma č. 8 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – typ školy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 9 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – kategórie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Schéma č. 10 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – kategórie - regióny 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 11 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – filter 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Schéma č. 12 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – filter organizácií 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 13 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – filter organizácií – kategórie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Schéma č. 14 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – organizácie – kategórie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 15 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – číselník regiónov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 16 Relačný model – modul Aktualizácia sektorových stratégií – číselník organizácií pre 
sektorové stratégie – aktivity 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.5 Metodická pomoc pri určovaní klasifikačného kontextu NŠZ  

Priraďovanie klasifikácií k NŠZ je v gescii Realizačného tímu SRI. Ich návrhy zaradenia sú posudzované 

zo strany autorov NŠZ a následne aj ostatných členov príslušnej sektorovej rady. Keďže klasifikácie nie 

sú štandardnou súčasťou podnikových katalógov, metodická pomoc v tejto oblasti je kľúčová na ich 

korektné určovanie. Je nutné dodať, že vzájomnou interakciou klasifikačných expertov z Realizačného 

tímu SRI a expertov sektorových rád dochádza k úpravám vzájomných súvzťažností. Nižšie sú uvedené 

príklady okruhov, ktoré boli v tejto realizačnej fáze posudzované. 



   
 
 

662 
 
 

Technický špecialista v leteckej doprave 

V rámci tvorby NŠZ bolo potrebné vyriešiť zaradenie tohto NŠZ do klasifikácie SK ISCO-08 a povolaniu 

ESCO, kde sa názory autora a členov sektorovej rady rozchádzali s odporúčaniami Realizačného tímu 

SRI. Uvedený návrh NŠZ mal spracovanú nasledovnú charakteristiku:  

Technický špecialista v leteckej doprave rieši úlohy spojené s návrhom, testovaním, výrobou a 

prevádzkou leteckej, prípadne kozmickej techniky alebo zabezpečuje inžiniersko-technické činnosti 

súvisiace s leteckou prevádzkou v súlade s technickými, bezpečnostnými a environmentálnymi 

leteckými štandardmi. Môže sa špecializovať na rôzne oblasti, ako napríklad letecké prístrojové, 

navigačné, komunikačné, sledovacie, informačné systémy alebo technológiu výroby leteckej techniky. 

Kontroluje dodržiavanie príslušných technických noriem, technologických postupov a prevádzkových 

procesov v leteckej doprave. 

EKR Úroveň 7 

Alternatívne názvy 

EN Aeronautical Engineer 

EN Air Transport Specialist 

SK Letecký elektrotechnik 

SK Letecký inžinier 

SK Servisný letecký inžinier 

SK Technik lietadlových prístrojov 

SK ISCO-08: 2149017 Technický špecialista v leteckej doprave 

Na spracovanú charakteristiku NŠZ Realizačný tím SRI spracoval nasledovné stanovisko:  

Názov NŠZ korešponduje s názvom jednotky zamestnania 2149017 Technický špecialista v leteckej 

doprave, ale nekorešponduje s jeho obsahom. Je potrebné zmeniť názov NŠZ a zaradiť ho k inému 

kódu SK ISCO-08.  
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Odôvodnenie: 

Podľa uvedenej charakteristiky a alternatívnych názvov ide jednoznačne o zamestnanie, ktoré patrí do 

podskupiny 2144 Strojárski špecialisti. Medzinárodná organizácia práce stanovuje záväzné definície 

a pravidlá, ktoré zamestnania patria do tejto podskupiny. Citácia zo záväzných definícií predmetnej 

podskupiny:  

Strojárski špecialisti uskutočňujú výskum, poskytujú poradenstvo, projektujú a riadia výrobu strojov, 

lietadiel, lodí, priemyselných strojov a zariadení, prístrojov a systémov, poskytujú poradenstvo a riadia 

ich fungovanie, údržbu a opravy alebo študujú a poskytujú poradenstvo ohľadom mechanických 

aspektov určitých materiálov, výrobkov alebo procesov. 

Príklady pracovných činností: 

▪ poradenská činnosť a navrhovanie strojov a nástrojov pre priemyselnú výrobu, baníctvo, 

stavebníctvo, poľnohospodárstvo a iné priemyselné účely, 

▪ poradenská činnosť a navrhovanie parných, spaľovacích a iných neelektrických motorov a 

strojov používaných na pohon železničných lokomotív, cestných vozidiel, lietadiel, 

priemyselných alebo iných strojov, 

▪ poradenská činnosť a navrhovanie trupov, horných palúb a pohonných systémov lodí, 

mechanických zariadení a strojov na uvoľňovanie, kontrolu a efektívne využívanie energie; 

vykurovacích, klimatizačných a chladiacich systémov, kormidlových strojov, čerpadiel a iných 

mechanických zariadení, 

▪ poradenská činnosť a navrhovanie trupov lietadiel, podvozkov a iných mechanických častí 

lietadiel, ako aj nosných a brzdových systémov, karosérií a ďalších častí automobilových 

vozidiel, 

▪ poradenská činnosť a navrhovanie neelektrických častí prístrojov alebo produktov, ako sú 

textové procesory, počítače, presné prístroje, kamery a projektory, 

▪ stanovenie noriem kontroly a postupov na zabezpečenie efektívneho fungovania 

a bezpečnosti strojov, prístrojov, nástrojov, motorov, závodov, zariadení alebo systémov, 

▪ zabezpečenie súladu zariadenia, prevádzky a údržby so špecifikáciami a bezpečnostnými 

predpismi. 

Príklady zamestnaní patriacich do tejto podskupiny: 

▪ Letecký inžinier; 

▪ Lodný architekt; 
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▪ Lodný inžinier; 

▪ Strojársky inžinier. 

Žiadna iná definícia neobsahuje informácie, podľa ktorých by Realizačný tím SRI mohol mať 

pochybnosti o zaradení navrhovaného NŠZ práve do tejto podskupiny. Rovnaký postup sa uplatnil 

napríklad pri klasifikácii ESCO, v ktorej sa povolanie Letecký inžinier zaradilo expertmi práve do tejto 

podskupiny. Vzhľadom na vyššie uvedené je jediným správnym riešením premenovanie NŠZ, aby 

nekorešpondoval s názvom jednotky zamestnania, ktorá je zameraná skôr na riadenie a organizáciu 

leteckej dopravy a nie na úlohy spojené s návrhom, testovaním, výrobou a prevádzkou leteckej 

prípadne kozmickej techniky a zabezpečovaním inžiniersko-technických činností.  

Návrh riešenia, ktorý bol v plnej miere akceptovaný: 

▪ Zmeniť názov NŠZ na Letecký inžinier. 

▪ Zaradiť ho ku kódu 2144999 Strojársky špecialista inde neuvedený. Pri najbližšej revízii 

klasifikácie sa dané zamestnanie doplní do klasifikácie SK ISCO-08. 

▪ ESCO bude Letecký inžinier. 

Kynológ 

V rámci metodického usmernenia pri určovaní klasifikačného kontextu sa odporučilo realizovať 

nasledovné zmeny: 

▪ v rámci klasifikácie SK NACE Rev.2 doplniť divíziu 84 Verejná správa a obrana; povinné sociálne 

zabezpečenie,  

▪ v rámci klasifikácie CPA 2015 doplniť divíziu 84 Verejná správa a obrana, 

▪ zmeniť ESCO povolanie z chovateľ psov/chovateľka psov na cvičiteľ psov/cvičiteľka psov. 

Ošetrovateľ v zoologickej záhrade 

Zo strany Realizačného tímu SRI bol posúdený návrh na rozdelenie priradeného povolania Ošetrovateľ, 

tréner zvierat. Vzhľadom na to, že povolanie je všeobecnejší pojem ako zamestnanie a pokrýva 

zamestnania so spoločným kvalifikačným základom, došlo k spojeniu ošetrovateľa a trénera na úrovni 

povolania. Návrh na rozdelenie povolania v tomto prípade nebol akceptovaný.   

Strategický nákupca 

Pri tomto NŠZ boli evidované nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev.2: 

▪ G46 Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; 

http://data.europa.eu/esco/occupation/d7e663b2-f042-47d8-9fda-b5b8ba30ca04
http://data.europa.eu/esco/occupation/d7e663b2-f042-47d8-9fda-b5b8ba30ca04
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▪ H52 Skladové a pomocné činnosti v doprave; 

▪ N82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti. 

Tajomník sektorovej rady dostal pripomienku na doplnenie divízie Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

keďže táto divízia obsahuje kategóriu 68.20.0 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých 

nehnuteľností, kde ide nielen o obstarávanie tovarov a služieb súvisiacich, napr. s prevádzkovaním 

obchodných a administratívnych priestorov, ale aj výberom alternatívnych dodávateľov energií pre 

zdieľané priestory a podobne. Zo strany Realizačného tímu SRI bolo odporučené vymedziť daný NŠZ 

ako prierezový, keďže sa môže vyskytovať vo viacerých divíziách bez významnej koncentrácie len v 

jednej, resp. len v niekoľkých divíziách klasifikácie SK NACE Rev.2.  

Majster (supervízor) v sklárskej výrobe 

Zo strany Realizačného tímu SRI bol posúdený návrh na rozdelenie priradeného povolania Technik 

sklárskej výroby a výroby stavebných materiálov na sklársku výroba a výrobu stavebných materiálov. 

Bolo odporučené povolanie nečleniť vzhľadom na spoločný kvalifikačný základ.  

Zo strany experta sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport boli doručené návrhy na doplnenie 

zamestnaní medzi garantované NŠZ. Ich zoznam, dostupné informácie a návrh riešenia je uvedený 

v nasledovnej tabuľke: 

Tabuľka č. 61 Návrhy na doplnenie NŠZ 

Návrh na doplnenie Návrh riešenia 

Majster odborného výcviku 4.0 

Neodporúča sa doplnenie tohto zamestnania. Ide 
o regulované zamestnanie, ktoré ma legislatívou 
vymedzený rámec a možno predpokladať, že jeho 
charakteristika a kompetenčný model budú do veľkej 
miery zhodné s NŠZ Majster odborného výcviku. 

Manažér vedy 
Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia 
nového NŠZ je potrebné doplniť charakteristiku 
zamestnania a ďalšie informácie.  

Anjel – nová profesia pre start-up-
y, odborník schopný v spolupráci s 
expertom (guru) hľadať uplatnenie 
najnovších vedeckých poznatkov v 
praxi a vytvárať priaznivé 
prostredie pre výskumníkov.  

Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia 
nového NŠZ je potrebné doplniť charakteristiku 
zamestnania a ďalšie informácie. 

Coach 
V rámci Národnej sústavy povolaní sa rozoznávajú už dva 
rôzne NŠZ, ktorých názov, resp. alternatívne pomenovanie 
sa zhodujú s návrhom na doplnenie, a to Kariérový 
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Návrh na doplnenie Návrh riešenia 

poradca a Tréner v športe. Je potrebné doplniť dodatočné 
informácie.  

Mentor (odborník na „marketing 
vedy“) 

Marketing, či už vedy alebo iných oblastí, spadá do 
pôsobnosti inej sektorovej rady, ktorá garantuje príbuzné 
NŠZ a vie komplexne zhodnotiť potrebu inovácie NŠZ. 
Vzhľadom na univerzálny charakter NŠZ v tejto oblasti, 
ktorý Realizačný tím SRI považuje za správny, možno 
predpokladať skôr zamietavé stanovisko.  

Tvorca digitálneho obsahu (jeho 
úlohou je upravovať obsah výuky 
tak, aby sa aj vo virtuálnom 
prostredí dosiahli predpokladané 
ciele výučby) 

Uvedené zamestnanie už patrí medzi NŠZ garantované 
Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch a bolo doplnené aj do klasifikácie SK ISCO-
08, a to 2513003 Správca digitálneho obsahu 
(Digital Content Manager).  

Digitálny koordinátor 
Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia 
nového NŠZ je potrebné doplniť charakteristiku 
zamestnania a ďalšie informácie. 

Headhunter (odborník pre vedecké 
inštitúcie schopný vnímať, ktoré 
vedné smery budú napredovať a 
hľadá pre ne budúcich pracovníkov, 
či už medzi študentmi alebo medzi 
pracovníkmi domácich a 
zahraničných pracovísk) 

Príbuzné zamestnanie už patrí medzi NŠZ garantované 
Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, 
manažment a je garantované pod názvom Špecialista 
náboru a výberu pracovníkov. 

Staršina (father) – skúsený 
odborník, napríklad profesor 
emeritus, zabezpečujúci svojou 
autoritou kontinuitu disciplíny. 
Vďaka svojim skúsenostiam vidí „za 
horizont“ a preto dokáže riadiť 
výskum aj vtedy, keď sa na ňom 
bezprostredne nezúčastňuje.  

Neodporúča sa doplnenie daného zamestnania nakoľko 
ide skôr o funkciou, s ktorou nie je spojený reálny výkon 
pracovných úloh a činností a taktiež z dôvodu, že NŠZ 
tohto charakteru by nemal žiaden význam z perspektívy 
prípravy kvalifikovanej pracovnej sily, keďže túto funkciu 
dostávajú odborníci z rôznych oblastí po dlhoročnej praxi.  

Etický hacker 

Uvedené zamestnanie už patrí medzi NŠZ garantované 
Sektorovou radou pre informačné technológie a 
telekomunikácie a bolo doplnené v rámci aktualizácie aj 
do klasifikácie SK ISCO-08, a to pod kódom 2529004 Etický 
hacker.  

Koordinátor finančnej gramotnosti 

Zamestnanie možno perspektívne doplniť do zoznamu 
garantovaných NŠZ po doplnení obligatórnych informácií 
týkajúcich sa charakteristiky a kompetencií, ktorými sa 
odlišuje od príbuzných zamestnaní.  

Manažér udržateľnosti (bude 
nositeľom odborných znalostí v 
problematike udržateľnosti a 
environmentálnej záťaže) 

Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia 
nového NŠZ je potrebné doplniť charakteristiku 
zamestnania a ďalšie informácie. Možno však dôvodne 
predpokladať, že bude patriť do pôsobnosti Sektorovej 
rady pre vodu, odpad a životné prostredie. 

IKT dátový špecialista pre športové 
odvetvie 

Neodporúča sa doplnenie daného zamestnania nakoľko sa 
IKT dátoví špecialisti nečlenia podľa jednotlivých odvetví, 
ale NŠZ má univerzálny charakter.  
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Návrh na doplnenie Návrh riešenia 

Poradca pre dvojité kariéry 
športovcov 

Dané zamestnanie je veľmi špecifické. Na komplexné 
zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia nového NŠZ je 
potrebné doplniť charakteristiku zamestnania, 
kompetencie, ktorými sa títo poradcovia odlišujú od 
kariérových poradcov a taktiež predpokladanú 
zamestnanosť na úrovni SR.  

Fyziotréner (pohybový terapeut) 

Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia 
nového NŠZ je potrebné doplniť charakteristiku 
zamestnania a ďalšie informácie, najmä informácie 
o kvalifikačnom základe a reguláciách.  

Virtuálny asistent trénera (s 
využitím umelej inteligencie) 

Na komplexné zhodnotenie opodstatnenosti zaradenia 
nového NŠZ je potrebné doplniť charakteristiku 
zamestnania a ďalšie informácie. 

Zdroj: Realizačný tím NP SRI 

4.6 Posudzovanie väzieb medzi klasifikáciou ESCO a NŠZ 

V sledovanom období bolo v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu posudzovaných najviac väzieb 

medzi NŠZ a povolaniami ESCO. Aj na podklade mnohých diskusií vzniklo viacero návrhov na doplnenie 

zamestnaní do klasifikácie SK ISCO-08, ako napríklad: 

▪ art director,  

▪ digital (special) effects artist,  

▪ digitálny umelec. 

Významné zmeny nastali v rámci NŠZ Výtvarný redaktor, ktorý bol preradený do podskupiny 2166 

Grafickí a multimediálni dizajnéri z podskupiny 2642 Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v 

žurnalistike a premenovaný na výtvarný (umelecký) redaktor, ktorému korešponduje ESCO povolanie 

DTP špecialista (desktop publisher).  

Dňa 28.6.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s Ing. Silviou Csöbökovou – riaditeľkou Odboru 

vnútrozemskej plavby Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorého predmetom bola analýza 

a porovnanie slovenských a európskych povolaní uvádzaných v klasifikáciách SK ISCO-08 a ESCO. Bolo 

zistené, že v klasifikácii SK ISCO-08 chýbajú niektoré všeobecné námorné zamestnania a aj zamestnania 

z vnútrozemskej dopravy, ako napríklad kormidelník, kvalifikovaný lodník. Vznikol aj návrh na 

vyradenie zamestnania SK ISCO-08, a to kormidelník člna. Aktuálny stav:  
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Podskupina 8350 Posádky lodí a podobní pracovníci:  

▪ 8350001 Kormidelník člna – daný typ plavby sa už nevyužíva, návrh na vyradenie, 

▪ 8350002 Kadet loďmajster – zamestnanie by malo byť nahradené kvalifikovaným lodníkom. 

V rámci klasifikácie ESCO sa v tejto podskupine zaevidovali nasledovné poznatky: 

▪ 8350.1 – loďmajster/loďmajsterka – v ESCO je spojený len s rybolovom, korešponduje so 

zamestnaním lodník (kvalifikovaný lodník), 

▪ 8350.2 – nekvalifikovaný lodník/nekvalifikovaná lodníčka – korešponduje so zamestnaním 

pomocný lodník/učeň, 

▪ 8350.3 – palubný/palubná – zlý preklad ESCO povolania (engine minder), je to nižšia pozícia k 

lodnému strojníkovi a lodníkovi, 

▪ 8350.4 – pomocný námorník/pomocná námorníčka na rybárskom plavidle – v klasifikácii SK 

ISCO-08 neexistuje ekvivalent, 

▪ 8350.5 – lodník/lodníčka riečnej lode – korešponduje so zamestnaním lodník, 

▪ 8350.6 – pomocný námorník/pomocná námorníčka – absentuje v klasifikácii SK ISCO-08, 

žiadúce doplniť, 

▪ 8350.7 – námorník/námorníčka – absentuje v klasifikácii SK ISCO-08, žiadúce doplniť.  

Podskupina 3152 Kapitáni a lodivodi: 

▪ 3152001 Kapitán lode – v SK ISCO-08 sa týka len vnútrozemského kapitána,  

▪ 3152002 Kapitán kompy – v klasifikácii ESCO by malo ísť o kapitána člna (správny názov Lodný 

kapitán – vnútrozemský), 

▪ 3152004 Kapitán plávajúceho stroja – správny názov Vodca plávajúceho stroja, v klasifikácii 

ESCO sa uvádza špecifickejšie zamestnanie, a to kapitán člna.  

V rámci klasifikácie ESCO sa v tejto podskupine zaevidovali nasledovné poznatky: 

▪ 3152.1 – lodný dôstojník/lodná dôstojníčka – vzťahuje sa len na námornú plavbu, 

▪ 3152.2 – kormidelník/kormidelníčka – kormidelník v klasifikácii SK ISCO-08 nefiguruje, používa 

sa názov kapitán lode a lodivod, 

▪ 3152.3 – lodivod/lodivodka – názov povolania je totožný s názvom zamestnania v SK ISCO-08, 

obsahovo sa však líšia,  
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▪ 3152.4 – lodný kapitán/lodná kapitánka – popis sa vzťahuje len na veliteľa námornej lode, 

▪ 3152.5 – kapitán člna/kapitánka člna – správny názov je „lodný kapitán – vnútrozemský“. 

Podskupina 3151 Lodní technici: 

▪ 3151001 Dispečer lodnej dopravy – v budúcnosti je opodstatnené zvážiť preradenie 

zamestnania do inej podskupiny SK ISCO-08, 

▪ 3151002 Dispečer prekladiska lodnej dopravy – v budúcnosti je opodstatnené zvážiť 

preradenie zamestnania do inej podskupiny SK ISCO-08. 

V rámci klasifikácie ESCO sa v tejto podskupine zaevidovali nasledovné poznatky: 

▪ 3151.1 – technik/technička zariadení na chladenie produktov rybolovu – v klasifikácii SK ISCO-

08 toto zamestnanie nefiguruje, 

▪ 3151.2 – hlavný lodný technik/hlavná lodná technička – najpodobnejšie zamestnanie 

v klasifikácii SK ISCO-08 je lodný strojník, 

▪ 3151.3 – pomocný lodný technik/pomocná lodná technička – najpodobnejšie zamestnanie 

v klasifikácii SK ISCO-08 je lodný strojník, 

▪ 3151.4 – lodný strojník/lodná strojníčka – korešponduje s lodným strojníkom v klasifikácii SK 

ISCO-08.  

Okrem zamestnaní v oblasti lodnej dopravy boli predmetom posudzovania aj zamestnania z ostatných 

sektorov, ktoré sa riešili formou trojstranných konzultácií s tajomníkmi, expertmi a klasifikačnými 

expertmi. Nižšie sú uvedené príklady analyzovaných zamestnaní: 

Technický pracovník v hutníctve 

K danému NŠZ neexistuje ekvivalent v klasifikácii ESCO. V podskupine 3117 Technici v ťažobnom, 

hutníckom a zlievarenskom priemysle sa v klasifikácii ESCO nachádzajú odlišné povolania, ktoré 

nekorešpondujú s týmto NŠZ. V klasifikácii ESCO sa nenachádzajú ani supervízori v hutníctve, ktorí by 

sa mohli použiť.  
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Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle, Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a 

výskume 

Po analýze zo strany Realizačného tímu SRI bolo zistené, že ani k jednému z vyššie uvedených NŠZ 

neexistuje ekvivalent v klasifikácii ESCO.  

Tranzitér 

Po analýze zo strany Realizačného tímu SRI bolo zistené, že k uvedenému NŠZ neexistuje ekvivalent 

v klasifikácii ESCO.  

Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti 

Realizačný tím SRI sa rozhodol priradiť daný NŠZ k ESCO povolaniu bezpečnostný 

manažér/bezpečnostná manažérka letovej časti letiska aj napriek tomu, že dané ESCO povolanie je 

priradené k inej podskupine ako NŠZ.  
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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 Možnosť rozvoja vzťahov SR s Áziou a Oceániou vo vede, výskume a 

vysokoškolskom vzdelávaní  

Na rozvoj medzinárodnej spolupráce je kladený neustály dôraz. Aj v súčasnom období je vytvárané 

prostredie so snahou motivovať a posilňovať existujúcu spoluprácu Slovenskej republiky s krajinami 

Ázie a Oceánie, poukázať na ich prednosti a zároveň upozorniť na riziká, s ktorými sa konkrétna 

organizácia a jej pracovníci môžu stretnúť.  

Existujú aj oficiálne platformy rozvoja:  

▪ Rok 2021 je rokom obnovy vzťahov EÚ s Áziou. 

▪ Komplexná dohoda o investíciách v decembri 2020 je dôležitým momentom vzťahov medzi EÚ 

a Čínou. 

▪ Pripravuje sa samit EÚ27 s Čínou a samit Európy a Ázie (ASEM), ako aj avizovaná diskusia v EÚ 

o európskej stratégii k Indo-Tichomoriu. 

Vďaka tomu vzniká priestor na reflexiu vzťahov EÚ s Áziou a na rozširovanie spolupráce s hodnotovo 

blízkymi partnermi v Ázii a Tichomorí, predovšetkým Japonskom, Južnou Kóreou, Indiou, Austráliou a 

Novým Zélandom. Tieto krajiny sú často označované ako „ázijské tigre“ pre ich intenzívny, až dravý 

rozvoj. 

Ázia a Oceánia sú perspektívnymi teritóriami v mnohých oblastiach spolupráce. Nie je to dávno, čo 

tieto regióny patrili k menej rozvinutým a ich školské systémy patrili k zaostalým. Za uplynulých 

niekoľko desaťročí však došlo v tejto oblasti k výrazným zmenám, pričom sa do popredia dostalo 

niekoľko centier, v ktorých sa koncentruje veda a výskum. Najlepšie sa to odráža aj na rastúcej úrovni 

vysokých škôl, ktorá sa premietla aj do najpopulárnejšieho „šanghajského“ rebríčka najlepších univerzít 

sveta.  
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Číslo 500 sa v tomto rebríčku vníma ako synonymum kvality v celosvetovom meradle. Počty univerzít 

jednotlivých krajín medzi prvými päťsto za rok 2020 sa nachádzajú v nižšie uvedenej tabuľke. Zo 

zoznamu vidieť, že ide nielen o ekonomicky veľmi silné krajiny, ale aj o krajiny, ktoré sa medzi sebou 

výrazne líšia svojím politickým a kultúrnym zázemím.  

Tabuľka č. 62 Počet univerzít krajín juhovýchodnej Ázie a Oceánie v šanghajskom rebríčku 

Krajina Počet univerzít medzi 500 
najlepšími univerzitami 

sveta 

Austrália 26 

Čína 69 

Hong Kong 5 

India 1 

Japonsko 14 

Južná Kórea 11 

Nový Zéland 4 

Singapur 2 

Taiwan 5 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Austrália a Nový Zéland 

Z kultúrno-politického pohľadu sú k nám najbližšie Austrália a Nový Zéland.  Počet obyvateľov Austrálie 

presahuje Slovensko päťkrát, Nový Zéland ich má zhruba rovnako ako Slovensko. Austrália je síce 

obrovská krajina – kontinent, avšak hustejšie obývané je iba jej východné a juhovýchodné pobrežie. 

Tam sa sústreďujú aj univerzity a vedecko-výskumné ustanovizne. Výhodou obidvoch krajín je to, že 

ich oficiálnym jazykom je angličtina, ktorá je v akademickej komunite základným medzinárodným 

dorozumievacím jazykom. Pobytom v nich sa teda automaticky prekonáva jedna z hlavných bariér 

internacionalizácie. Prostredie je na VŠ mnohonárodnostné a multikultúrne a treba sa mu vedieť 

prispôsobiť. Navyše geografická vzdialenosť môže predstavovať istú psychologickú záťaž pre tých, ktorí 

tam vycestujú na dlhodobý pobyt. 

Vzdelávací systém a riadenie univerzít vychádzajú z americko-britského modelu, sú teda podstatne 

flexibilnejšie ako naše (ktorých pôvod je skostnatený – „nemecký“). Skúsenosti z týchto krajín a ich 

uplatnenie u nás by teda mohli napomôcť aj pri modernizácii riadenia vysokých škôl. Pri organizovaní 

výmen treba však brať do úvahy aj geografickú polohu krajín na južnej pologuli – školský rok a 

prázdniny sú voči nám „naopak“. 
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Obidve krajiny sú otvorené prijímaniu zahraničných študentov, podmienkou je však spravidla platenie 

školného. Napriek školnému je vďaka kvalite o štúdium mimoriadny záujem a na VŠ nie je jednoduché 

sa dostať. Vízový systém navyše umožňuje náklady výrazne znížiť tým, že povoľuje študentom popri 

štúdiu pracovať a tým si zjednodušiť životné náklady. O podobnej forme študentských víz by malo 

uvažovať aj Slovensko, určite by tým narástol záujem študentov z tretích krajín o štúdium u nás. 

Štúdium v cudzom jazyku na našich VŠ je totiž spoplatnené, čo môže pre uchádzačov z menej vyspelých 

krajín predstavovať vážnu prekážku. Cieľom tohto opatrenia by mal byť princíp podobnosti podmienok 

prijatia do krajiny sprevádzaný konkurencieschopnou výškou školného (na ktoré si študent dokáže 

zarobiť). Ďalším prínosom, ktorý Austrália a Nový Zéland efektívne využívajú, sú zjednodušené pravidlá 

získania trvalého pobytu pre úspešných absolventov. 

 India 

Indický vysokoškolský systém vychádza svojím charakterom z americko-britského. Jeho problémom je, 

že kapacitne nepostačuje potrebám tejto miliardovej krajiny. Školský systém je kvalitný a spoločenská 

úcta k vzdelaniu je mimoriadne vysoká. Starostlivosť o špičkových vedcov je na veľmi dobrej úrovni, 

dlho však trvá, kým sa pracovník na túto úroveň dostane. Kvôli tomu krajina trpí únikom mozgov. Pre 

krajiny ako Slovensko to poskytuje nepriamu výhodu. India (spolu so susedným Pakistanom) by mohla 

byť zdrojom kvalifikovanej pracovnej sily vo vede a výskume na Slovensku, ako aj pri získavaní 

záujemcov o štúdium na našich VŠ. 

Prichádzajúci do Indie sa musia pripraviť aj na veľmi odlišné klimatické a kultúrne podmienky  v rôznych 

častiach Indie. Klimatickými podmienkami sa často riadi aj organizácia školského roka v danom štáte 

federácie, takže je vhodné preveriť si ju s konkrétnou prijímacou organizáciou. India je doposiaľ 

orientovaná na ponuku lacnej pracovnej sily – podobne ako bolo donedávna Slovensko. Je však oveľa 

aktívnejšia pri formovaní podmienok prechodu na znalostnú ekonomiku. Spolupracujú s veľkými IT 

spoločnosťami hlavne v oblasti výroby technologických zariadení a v službách „help desk“. Veľmi 

intenzívne rozvíjajú vedecký potenciál aj v širokej škále oblastí vedy a výskumu. Napríklad viac ako 

polovicu vakcín voči COVID-19 vyvinuli a v danej chvíli už vyrábajú vlastnými kapacitami. Z týchto 

oblastí (predovšetkým z manažmentu vedy, výskumu a vývoja) by Slovensko mohlo čerpať inšpiráciu a 

vyslať vyšší počet pracovníkov na cielené študijné pobyty. 
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 Čínska ľudová republika, Hong Kong a Taiwan 

Čínska ľudová republika (ďalej len „ČĽR”) sa vďaka ekonomickému rozvoju stáva superveľmocou. Je 

krajinou inovácií a výkonného priemyslu. Vláda krajiny venuje veľkú pozornosť vzdelávaniu. Takmer 

každý rok pribudne do šanghajského rebríčka ďalšia čínska univerzita. Získať kontakty v ČĽR je 

nepochybne prínosom, prekážkou je však takmer nevyhnutná znalosť čínštiny – minimálne pre bežné 

životné situácie. Študenti, učitelia aj vedeckí pracovníci počas pobytu v Číne dokážu profitovať z nízkych 

cien tovarov a služieb.  

V krajine je však silná byrokracia a vo veľkých mestách aj rekordné znečistenie ovzdušia a občas aj nízke 

hygienické štandardy. Na nižších stupňoch štúdia (predovšetkým na bakalárskom) prevládajú metódy 

zamerané na memorovanie poznatkov a učitelia sa radšej venujú vedeckej práci než pedagogickej. 

Prichádzajúcich učiteľov aj študentov treba upozorniť, že Číňania kladú príliš veľký dôraz na  známky a 

sú ochotní sa o ne hádať aj vtedy, keď si ich očividne nezaslúžia. Výborná známka je totiž vstupenkou 

do lepšej budúcnosti.  

Pri spolupráci vo výskume hrozí riziko, že čínska strana bude mať tendenciu skrývať najdôležitejšie 

výsledky a/alebo si privlastňovať všetky zásluhy. Zároveň sa pobytom v krajine dá získať veľa osobných 

kontaktov, ktoré môžu byť základom budúcej spolupráce aj v iných oblastiach priemyslu a ekonomiky. 

Hong Kong je v mnohých meradlách „európskejší“, zdá sa však, že tento stav sa pomerne rýchlo mení 

po jeho pričlenení ku kontinentálnej Číne. 

Taiwan – podobne ako Hong Kong poskytuje oveľa širšie možnosti na komunikáciu pre návštevníkov, 

ktorí neovládajú čínsky jazyk než kontinentálna časť krajiny. Znalosť angličtiny je pomerne široká aj 

medzi bežným obyvateľstvom. Tak, ako predchádzajúce dve oblasti Číny, aj Taiwan je veľmoc v 

inováciách. Vzhľadom na svoju politickú situáciu je Taiwan otvorený spolupráci s kýmkoľvek a túto 

spoluprácu často spolufinancuje. Na druhej strane spolupráca s Taiwanom vyvoláva nevôľu ČĽR, takže 

pokusy kombinovať spoluprácu obidvomi smermi (na ostrov i kontinent) sa môžu stretnúť s nevôľou 

a ťažkosťami zo strany ČĽR.   



   
 
 

675 
 
 

 Japonsko, Južná Kórea a Singapur 

Všetky tri krajiny patria medzi technologické giganty s veľmi silnou vedeckou a výskumnou 

infraštruktúrou. V každej z nich sa dá nájsť pracovisko, ktoré by bolo ideálnym partnerom niektorého 

nášho vedeckovýskumného inštitútu. 

Všetky tri krajiny sú známe inovatívnosťou a efektívnosťou svojho priemyslu, takže by mohli byť 

vzorom napríklad pre naše startupy.  

Problémom vytvárania spolupráce je skutočnosť, že o partnerstvo s ich najvýznamnejšími 

organizáciami je veľký záujem všade vo svete. Všetky špičkové pracoviská už majú vytvorené siete 

kontaktov, do ktorých nie je jednoduché sa dostať. Ak má s nimi nadviazať reálna spolupráca, treba do 

nej investovať. Napríklad tým, že na konferencie a/alebo pracoviská v týchto krajinách sú vysielaní 

poprední pracovníci s už existujúcimi prvými kontaktmi. Dôležité je, aby aj naše pracoviská mali 

potenciálnym ázijským partnerom čo ponúknuť. V prvej vlne by preto malo ísť o špičkové slovenské 

pracoviská. Inak asi budú s príslovečnou ázijskou slušnosťou odmietnuté. Pritom odmietnutie bude 

pravdepodobne nepriame, cestou neustáleho odkladu kladného rozhodnutia.  

Ďalšou možnosťou je zapojiť sa do existujúcej siete, v ktorej je začlenená niektorá zo susedných krajín 

a s takým členom siete už máme kontakt. Opäť platí, že kvalita vstupov z našej strany musí byť 

adekvátna, aby tretia strana (najlepšie spolupracujúca inštitúcia z EÚ) bola ochotná prevziať za naše 

pracovisko záruku. 

 Zhrnutie 

Osobné výmeny učiteľov, študentov a vedeckých pracovníkov počas pandémie ustali. Čas, ktorý ešte 

uplynie do ich otvorenia a uvedenia na vyššiu úroveň je možné efektívne využiť na prípravu 

jednotlivcov, na vyhľadanie a vytvorenie prvých online kontaktov. 

Na spoluprácu s krajinami Ázie a Oceánie totiž existuje dostatok priestoru. Konkrétne oblasti však je 

potrebné systematicky vyhľadávať a úroveň potenciálnych partnerov preverovať. V každej krajine 

existujú aj lepšie, aj horšie pracoviská. Bez trpezlivosti a viacnásobného skúšania potenciálnych 

partnerov to nepôjde. Zároveň neslobodno vynechať dlhodobú prípravu na strane Slovenska, napríklad 

jazykové kurzy, multikultúrnu a spoločenskú prípravu pracovníkov, ktorí budú vysielaní ako emisári na 
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nadviazanie nových kontaktov. Tento druh investície sa nepochybne oplatí. Vo svete nestačí ako-tak 

vedieť po anglicky a byť úspešným na Slovensku. Ak totiž niečo spája všetky uvedené krajiny, tak je to 

ľahšie vytváranie kontaktov s partnermi, o ktorých už vopred počuli, ktorí už niečo znamenajú v 

medzinárodnom meradle a majú aspoň základné poznatky o vzdialenej krajine, do ktorej prichádzajú, 

rámcovo ovládajú jej dejiny, zvládli najpotrebnejšie frázy domáceho jazyka a sú otvorení komunikácii 

s každým potenciálnym partnerom. 

5.2 Podpora vedy, výskumu a inovácií v SR a vo vybraných krajinách  

 Význam výskumu, vývoja,  inovácií  

V súčasnosti, viac ako v minulosti, aj v dôsledku pandémie COVID-19, sa ukazuje nevyhnutnosť 

vedeckého bádania, základného a aplikovaného výskumu a inovácií. Stáva sa to ešte  naliehavejšou 

podmienkou na podporu úspešného ekonomického rastu  spoločnosti.   

Jeden z hlavných predpokladov ekonomického rastu sú dobe zodpovedajúce, na nové podmienky 

pripravené ľudské zdroje a nové technológie potrebné v celom reťazci, ktorý začína základným a 

aplikovaným výskumom a z neho generovaného poznania, cez inovácie až po vývoj nových technológií 

a procesov. Toto všetko musí byť neodkladne podporené finančnými, správne smerovanými zdrojmi. 

Ekonomika Slovenska sa rozvíja vo veľkej miere na báze zahraničného kapitálu vo výrobnej sfére a sfére 

služieb, často využívaním ešte stále lacnej a vzdelanej, či zručnej pracovnej sily. 

Už v súčasnosti je a do budúcnosti bude ešte viac nevyhnutné klásť významne väčší dôraz na vývoj 

nových technológií na báze vlastného výskumu, inovácií a vývoja realizovaného aj v efektívnej 

medzinárodnej spolupráci.  

 Výdavky na výskum a vývoj v krajinách OECD 

Jedným zo základných kritérií rozvoja ľudských zdrojov a technológií  vo vede a výskume je ich 

financovanie. Pre priblíženie súčasného stavu financovania vedy možno použiť mieru, ako sa HDP 

(hrubý domáci produkt) premieta do financovania vedy a výskumu. Jedným z možných a aj 

objektívnych vyjadrení sú štatistiky OECD. 
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Graf č. 56 Výdavky na výskum a vývoj v krajinách OECD - % podiel na HDP 

 

Zdroj: Výdavky na výskum a vývoj v krajinách OECD, údaje Research and development (R&D) - Gross domestic 
spending on R&D - OECD Data 

Na grafe je vidieť porovnanie výdavkov na výskum a vývoj v krajinách OECD ako percento HDP – celkové 

výdavky (bežné a kapitálové) uskutočňované všetkými rezidentskými spoločnosťami, výskumnými 

ústavmi, univerzitnými a vládnymi laboratóriami atď.). Zahŕňajú aj výskum a vývoj financovaný zo 

zahraničia, nezahŕňajú však prostriedky na výskum a vývoj vykonávaný mimo domácej ekonomiky.  

 Výdavky na rizikový kapitál v krajinách EÚ 

Ďalším indikátorom, najmä na aplikáciu vedy a výskumu sú výdavky na rizikový kapitál ako percento 

HDP. Výška rizikového kapitálu je tiež indikátor relatívnej dynamiky vytvárania nových inovačných 

podnikov. 

Najmä pre podniky, ktoré používajú alebo vyvíjajú nové (rizikové) technológie, je rizikový kapitál často 

jediným dostupným prostriedkom na financovanie ich (rozširujúceho sa) podnikania. 

Priemerné výdavky rizikového kapitálu v EÚ sú podľa „European Innovation Scoreboard 2020” na nižšie 

uvedenom grafe  0,132 % HDP. Ako z tejto štatistiky vidieť, výdavky na rizikový kapitál sa na Malte blížia 

k 0,4 % HDP. Na  druhej strane tieto výdavky sú relatívne veľmi nízke v Slovinsku, Srbsku, ČR a na 

Slovensku. 

https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
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Graf č. 57 Rizikový kapitál za rok 2019 v EÚ  

 

Zdroj: European Innovation Scoreboard 2020 Annex B Performance per indicator  

Rizikový kapitál za rok 2019 v EÚ je vypočítaný za posledný dostupný rok s využitím trojročných 

priemerov vypočítaných ako priemer zo samotného referenčného roku a dvoch rokov predtým. 

Inovácie sú veľmi často spájané s rizikovým kapitálom. Aj z predchádzajúcej štatistiky vidieť, že reťazec 

vedeckého bádania, základného a aplikovaného výskumu a inovácií je aj z hľadiska financovania 

inovácií nedostatočne podporovaný. Na inovácie sa na Slovensku, aj na základe tohto pohľadu, kladie 

veľmi malý dôraz.      

To, že na Slovensku nie sme lídrami v inováciách vidieť aj z analýz European innovation scoreboard| 

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu) a odtiaľ prevzatej nasledujúcej 

mapy: 
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Obrázok č. 273 Výkonnosť európskych krajín v inováciách 

 

Zdroj: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en 

 Situácia vo vede, výskume a inováciách v SR 

Postavenie Slovenska v inováciách je dobre charakterizované na nižšie uvedenom grafe, ktorý ho 

zaraďuje medzi miernych inovátorov. Graf súčasne naznačuje, že táto situácia nie je nevyhnutne 

dôsledkom zaostávania postkomunistických krajín. Slovensko výrazne zaostáva v počte inovatívnych 

podnikov v rámci EÚ (graf č. 58). Nakoľko sa jedná o počet podnikov, teda bezrozmerné číslo, nie o 

financie, jednotku nie je možné uviesť. 

  

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
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Graf č. 58 Počet inovatívnych podnikov v štátoch EÚ v roku 2018 podľa dát Eurostatu    

  

Zdroj: Eurostat Science, technology and innovation58   
 

Pod inováciami sa rozumie vytváranie nových zlepšených produktov a procesov. Predchádzajúci 

výskum, ktorý tvorí ich poznatkovú základňu a vývoj a ktorý nové poznatky prevádza do praxe, je teda 

nevyhnutný. Je možné predpokladať, že výkonnosť tohto procesu závisí od výšky vstupov, teda od 

výšky financovania vedy a výskumu v jednotlivých krajinách. Tento predpoklad potvrdzujú dáta 

Eurostatu za rok 2018 (graf č. 56). Údaj o prostriedkoch získaných zo zdrojov Európskej komisie v 

Rakúsku je z roku 2017, keďže dáta za rok 2018 nie sú dostupné. 

  

 
58  Eurostat Science, technology and innovation, 2020. [online]. [cit. 2021-08-06]. Dostupné na internete:  
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database> . 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database
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Graf č. 59 Zdroje investované do výskumu a vývoja (R&D) v krajinách nášho regiónu 
prepočítané na obyvateľa 
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Zdroj: Eurostat, Science, technology and innovation59  

Z porovnania vyššie uvedených grafov vyplýva, že trojica štátov s vysokým počtom inovatívnych 

podnikov – Rakúsko, Slovinsko a Česko – má aj vyššie investície do výskumu a vývoja prepočítané na 

obyvateľa, kým trojica štátov s nižším počtom inovatívnych podnikov má tieto investície násobne 

nižšie. Zaujímavé je aj to, že úspešná trojica štátov je efektívnejšia v získavaní prostriedkov na výskum 

a vývoj od Európskej komisie. V Rakúsku a Slovinsku, ale nie v Česku, je viditeľná aj vysoká 

angažovanosť podnikateľského sektora. Toto môže byť obojstranný problém – nízky záujem 

podnikateľského sektora o vlastný vývoj nevytvára dostatočný dopyt pre orientáciu výskumu na 

vysokých školách a v Slovenskej akadémii vied na vývoj a inovácie. 

  

 
59 Eurostat Science, technology and innovation, 2020. [online]. [cit. 2021-08-06]. Dostupné na internete:  
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database>. 

 

€ 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database
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Graf č. 60 Podiel obyvateľov s terciárnym vzdelaním vo veku 25-64 rokov na zamasteniach vo 
vede a technológiách  

 

Zdroj: Eurostat, Science, technology and innovation60 

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že Slovensko spolu s Maďarskom a Českom má menšie percento 

vysokoškolsky vzdelanej populácie v produktívnom veku 25 - 64 rokov, ale súčasne má aj najmenší 

podiel vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí pracujú vo vede a technológiách. V súlade 

s technologickými inováciami je potrebné motivovať mladých ľudí pre štúdium a pracovnú kariéru v. 

Nevyhnutnou podmienkou zvýšenia počtu ľudských zdrojov vo vede a technológiách je zvýšenie 

materiálnych vstupov, teda financií vkladaných do výskumu a vývoja štátnym i súkromným sektorom. 

Bez toho budú pre potenciálnych nových pracovníkov v týchto sektoroch príťažlivejšie susedné štáty 

(Česko, Rakúsko), ktoré ich poskytujú a ich pracovný trh i vzdelávací systém sú otvorené pre 

absolventov sekundárneho, postsekundárneho a terciárneho vzdelávania na Slovensku. 

Dôsledky nedostatočného financovania vedy a výskumu môžeme vidieť nielen v nižšom počte 

inovatívnych podnikov (graf č. 58), ale i v štruktúre výstupov základného výskumu, ktorý je 

východiskom pre vývoj a inovácie. Z nižšie uvedeného grafu je vidno, že v počte výstupov v podobe 

relevantných vedeckých publikácií je Slovensko porovnateľné s výstupmi Maďarska a Poľska, ktoré 

 
60 Eurostat Science, technology and innovation, 2020. [online]. [cit. 2021-08-06]. Dostupné na internete:  
<https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database>. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data/database
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majú podobné financovanie vedy a voči Česku a Rakúsku zaostáva menej, než by zodpovedalo nižšiemu 

financovaniu vedy v porovnaní s týmito štátmi. 

Graf č. 61 Počet publikácií pripadajúcich na jedného výskumníka za 10 rokov  

 

Zdroj: Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV, SAV 2019 

Slovensko však voči susedným štátom výrazne zaostáva v počte publikácií zaradených do špičkových 

článkov (tzv. Top papers) v databáze Essential Science Indicators Web of Science. Do kategórie Top 

papers táto databáza zaraďuje tzv. Hot papers (vynikajúce články, za ktoré sa považujú články 

publikované počas ostatných 2 rokov, ktoré v ostatných 2 mesiacoch získali taký počet citácií, ktorý ich 

zaraďuje do 0,1% najcitovanejších článkov v ich odvetví) a Highly cited papers (vysoko citované články, 

ktoré patria do 1% najcitovanejších článkov v ich odvetví v danom roku). V tomto prípade je uvádzaný 

celkový počet článkov bez normalizácie. 

Graf č. 62 Počet Top papers podľa databázy Web of Science 

 

Zdroj: Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV, SAV 2019. 



   
 
 

684 
 
 

 Nedostatky a účasť na medzinárodných projektoch 

Ekonomický rast Slovenska je stále z veľkej  časti ovplyvnený prílevom zahraničného kapitálu a 

nákupom nových technológií. V budúcnosti sa musí otvoriť omnoho viac, ako je tomu v súčasnosti, je 

nutné vytvoriť priestor na vstup našich výskumníkov do zahraničných firiem a aj produkcii vlastných 

medzinárodne akceptovateľných výsledkov výskumu, vývoja a inovácií.  

Nedostatočná podpora výskumu, vývoja a inovácií sa premieta do mnohých oblastí života spoločnosti. 

Prejavuje sa to aj v nedostatočnom zapojení Slovenska do Európskeho výskumného priestoru (ďalej 

len „ERA”), ktorého cieľom je koordinovať výskum na úrovni EÚ s národnými a medzinárodnými 

iniciatívami. Pritom ERA treba aj v zmysle oficiálnych dokumentov (Lisabonská zmluva, 2007) 

považovať za jednotný výskumný priestor, ktorý je otvorený a umožňuje voľný obeh výskumníkov, 

vedeckých poznatkov a technológií. Tu možno spomenúť Zmluvu o fungovaní Európskej únie (čl. 179). 

Na báze tejto zmluvy sa vytvárali rámcové programy na podporu európskeho výskumu, aj v súčasnosti 

bežiaci 8. rámcový program Horizont 2020 (2014 – 2020) a v súčasnosti sa tvoriaci 9. rámcový program 

Horizont Európa (2021 – 2027). Misiou programu Horizont Európa sú široko definované oblasti, v 

ktorých je možné podávať projekty, ako ťažko liečiteľné civilizačné choroby, prispôsobenie sa zmene 

podnebia vrátane transformácie spoločnosti, problematika vôd, klimaticky neutrálne a inteligentné 

mestá, či zdravé potraviny, kde majú výskumníci SR potenciálne významné šance. 

V dokumente digitálna transformácia (europskenoviny.sk) bola uverejnená správa, v ktorej sa o. i. 

zdôrazňuje, že Komisia „vyzdvihuje potrebu výskumu a inovácií v záujme podpory udržateľného a 

inkluzívneho rastu podnikov, regiónov a krajín a pripomína, aby sa v úsilí o posilnenie inovačných 

systémov, najmä v menej rozvinutých regiónoch, na nikoho nezabúdalo. Zároveň zdôrazňuje, aké 

dôležité je zabezpečiť to, aby mali Európania vzhľadom na prebiehajúcu technologickú revolúciu 

správne zručnosti a akú významnú úlohu zohráva politika výskumu a vývoja z hľadiska zvýšenia 

produktivity podnikov a teda aj vytvárania udržateľných pracovných miest a hodnôt. 

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel vyhlásila: „Výskum a 

inovácie sú jadrom reakcie na bezprecedentnú krízu, ktorej čelíme a môžu značne prispieť k oživeniu 

hospodárstva. Zo správy o výsledkoch v oblasti vedy, výskumu a inovácií za rok 2020 vyplýva, že výskum 

a inovácie majú zásadný význam pre úspech zelenej a digitálnej transformácie, ktorou Európa musí 

prejsť. Pri tejto transformácii zohrávajú kľúčovú úlohu Horizont 2020 a budúci Horizont Európa.“ 
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V správe sa konštatuje, že „Treba  vynaložiť väčšie úsilie, aby sa výsledky výskumu premenili na trvalo 

obchodovateľné riešenia a aby sme dokázali vybudovať silný európsky výskumný priestor a zefektívniť 

verejné výskumné systémy. A keďže výskum a inovácie sa s postupom digitalizácie menia, mali by sa 

podporovať špičkové technológie a digitálne zručnosti výskumníkov, ako aj propagácia otvorenej vedy 

a zaistenie dostatočných investícií do kvalitnej dátovej infraštruktúry. Budúci rámcový program EÚ pre 

výskum a inováciu Horizont Európa bude vďaka prístupu zameranému na úlohy a európskym 

partnerstvám kľúčovým prvkom pri zintenzívňovaní a riadení úsilia v oblasti výskumu a inovácií.” 

 Význam celoživotného vzdelávania v inovačnom rozvoji 

Jednou z ciest ako posilniť Slovensko v inováciách, je venovať pozornosť tejto oblasti aj v celoživotnom 

vzdelávaní. Túto požiadavku vidieť aj z nasledujúcich analýz. Celoživotné vzdelávanie pritom zahŕňa 

všetky účelné vzdelávacie činnosti, či už formálne alebo neformálne, prebiehajúce priebežne so 

zámerom zlepšenia vedomostí, zručností a kompetencií.  

Na celoživotnom vzdelávaní sa priemerne zúčastnilo 11,1 % populácie EÚ vo veku 25 – 64 rokov počas 

analyzovaného obdobia (2018, 2019). Vo Švajčiarsku, Švédsku a Fínsku je to vyše 25 %. V Rumunsku, 

Severnom Macedónsku, Bulharsku a Chorvátsku tvoria tento podiel necelé 3 % populácie vo veku 25 – 

64 rokov. V prípade Slovenska sú to necelé 4 %. Aj z tejto analýzy vidieť, že technologicky vyspelé 

krajiny venujú celoživotnému vzdelávaniu významnú pozornosť. 

Graf č. 63 Percento populácie vo veku 25 –64 rokov zúčastňujúce sa na celoživotnom 
vzdelávaní  

 

Zdroj: European Innovation Scoreboard 2020 
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 Hlavné dôvody zaostávania 

Aj na Slovensku je jedným z otvorených problémov pre budúcnosť prepojenie vedy, výskumu s 

inováciami a technologickým rozvojom. Hovorí o tom aj analýza „Ako zlepšiť výskum a inovácie na 

Slovensku?61“ autorov Karolína Havlíčková a Daniel Straka, 2020, kde sa konštatuje: 

▪ výskumný systém na Slovensku vo vysokej miere závisí od financovania zo zdrojov EÚ, keďže 

investície súkromného sektora sú nedostatočné,  

▪ Slovensko už dlhodobo stagnuje v hodnoteniach inovačnej výkonnosti,  

▪ systém riadenia je považovaný za slabý a roztrieštený a koordinácia medzi zodpovednými 

inštitúciami je nedostatočná, 

▪ nízka úroveň migrácie vysoko kvalifikovaných zahraničných odborníkov do Slovenskej 

republiky, 

▪ celkové výskumné prostredie nie je dostatočne otvorené, atraktívne a excelentné,  

▪ kvalita vedeckej základne z hľadiska výsledkov výskumu zaostáva za priemerom EÚ, 

▪ prepojenie medzi verejnou a súkromnou sférou je slabé, 

▪ investície MSP do výskumu a vývoja sú nízke, 

▪ veľkou prekážkou pre slovenské MSP je aj administratívne zaťaženie a časté legislatívne zmeny.  

Príklady podpory inovácií zo sveta 

Inšpiráciou pre zmeny podpory inovácií do budúcnosti je veľa. Prakticky všetky štáty ekonomicky a 

technologicky vyspelého sveta tomu venujú dlhodobo významnú pozornosť. Významne podporujú 

inovačný rozvoj  technológií, procesov, či regiónov.       

Národná vedecká nadácia (NSF) 

Národná vedecká nadácia (ďalej len „NSF”) podporuje rozvoj národného inovačného ekosystému, 

ktorý približuje vedecké objavy bližšie k vývoju technológií, výrobkov a služieb prospešných pre 

spoločnosť. Cieľom programu NSF Innovation Corps (I-Corps) US NSF - I-Corps, ktorý v roku 2011 

 
61 SOVVA, Ako zlepšiť výskum a inovácie na Slovensku? Analýza hodnotení výskumných a inovačných politík 
medzinárodnými inštitúciami. 2020. [online]. [cit. 2021-08-06]. Dostupné na internete: 
<http://www.sovva.eu/science-policy/2020/ako-zlepsit-vyskum-a-inovacie-na-slovensku-analyza-hodnoteni-
vyskumnych-a-inovacnych-politik-medzinarodnymi-instituciami.html>. 
 

https://www.nsf.gov/news/special_reports/i-corps/
http://www.sovva.eu/science-policy/2020/ako-zlepsit-vyskum-a-inovacie-na-slovensku-analyza-hodnoteni-vyskumnych-a-inovacnych-politik-medzinarodnymi-instituciami.html
http://www.sovva.eu/science-policy/2020/ako-zlepsit-vyskum-a-inovacie-na-slovensku-analyza-hodnoteni-vyskumnych-a-inovacnych-politik-medzinarodnymi-instituciami.html
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vytvorili v NSF, bolo a je znižovať čas a riziká spojené s prenosom myšlienok a technológií z laboratória 

na trh. Program I-Corps je navrhnutý na podporu komercializácie takzvaných „hlbokých technológií“ 

alebo technológií, ktoré súvisia so zásadnými objavmi vedy a techniky. Program I-Corps sa zameriava 

na nedostatok zručností a znalostí, spojený s transformáciou základného výskumu na tzv. „deep 

technology ventures“  (DTV). 

Tekes – Fínska grantová agentúra na technológie a inovácie (Finnish Funding Agency for Technology 

and Innovation) 

Spoločnosť Tekes podporuje rozvoj priemyslu a služieb prostredníctvom technológií, inovácií a 

financovania rastu. Spoločnosť Tekes spolupracuje s najlepšími inovatívnymi spoločnosťami a 

výskumnými jednotkami vo Fínsku. Financovanie výskumu, vývoja a inovácií je zamerané na projekty, 

ktoré z dlhodobého hľadiska vytvárajú najväčší prínos pre ekonomiku a spoločnosť. Spoločnosť Tekes 

zo svojich aktivít nezískava finančný zisk, ani si neuplatňuje práva duševného vlastníctva. „Verejný 

sektor môže pomocou nových riešení uspokojiť požiadavky budúcich generácií.“ 

Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast (Swedish Agency for Economic and Regional 

Growth) 

Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast je národná vládna agentúra, ktorej úlohou je 

podpora podnikania a regionálneho rastu. Jej poslaním je posilňovať konkurencieschopnosť švédskych 

podnikov. Švédska inovačná stratégia „The Swedish Innovation Strategy” Cesta k švédskej inovačnej 

klíme na svetovej úrovni v roku 2020 sa zameriava na: 

▪ Inovatívnych ľudí; 

▪ Výskum a vysokoškolské vzdelávanie pre inovácie; 

▪ Rámcové podmienky a infraštruktúra pre inováciu; 

▪ Inovatívne podniky a organizácie; 

▪ Inovatívne verejné služby; 

▪ Inovatívne regióny a prostredie. 

Aj na základe tejto iniciatívy zo začiatku minulého desaťročia sa stalo Švédsko lídrom v inováciách v 

Európe na konci minulého desaťročia. 
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Podpora inovácií v Rakúsku  

Rakúsko vynakladá 3,2 % HDP na výskum a vývoj, čím sa zaraďuje medzi špičku členských štátov EÚ. 

Príkladom dobrej praxe v podpore výskumu je založenie Ústavu vedy a techniky (IST, Institute of 

science and technology) v Klosterneuburgu neďaleko Viedne v roku 2009. Ústav sa venuje výskumu a 

výchove v treťom stupni vysokoškolského štúdia vo odboroch prírodných vied, informatických a 

systémových vied, matematiky a fyziky. Za 12 rokov svoje existencie sa stal najúspešnejšou európskou 

inštitúciou v získavaní ERC grantov. Cieľom Rakúska je dosiahnuť trvalo udržateľný model 

hospodárskeho rozvoja. Veľký dôraz je kladený na životné prostredie a teda napr. na nízkoemisné 

technológie, efektívne využívanie zdrojov a všeobecne na technológie minimalizujúce poškodzovanie 

životného prostredia. Rakúske spoločnosti dosiahli prvenstvo v oblasti zelených technológií a Rakúsko 

sa stalo jedným zo svetových lídrov v stavebných technológiách priateľských životnému prostrediu a 

predovšetkým v technológii výstavby energeticky pasívnych domov. 

Inovačná stratégia OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) 

Inovačná stratégia viacerých členských štátov OECD je založená na systémových opatreniach spoločne 

nazývaných „Cieľovo orientované inovačné stratégie“. Tie sú definované ako balíky strategických a 

regulačných opatrení, navrhnutých tak, aby mobilizovali zdroje vedy, techniky a inovácií na riešenie 

konkrétnych problémov v určenom časovom rámci. Rozoznávajú sa štyri typy cieľovo orientovaných 

stratégií. „Preklenujúce cieľovo orientované strategické rámce“ sú zamerané na transformácie odvetví. 

„Problémovo orientované programy“ sú určené na rýchle riešenie konkrétne definovaných problémov. 

„Cieľovo orientované programy založené na ekosystémoch“ sú orientované na riešenie špecifických 

problémov konkrétnych spoločenstiev (ekosystémov). „Cieľovo orientované tematické programy“ 

nadväzujú na tradíciu tematických programov a hľadajú nové holistické prístupy k riešeniu problémov.  

 Záver 

Z predchádzajúcej krátkej analýzy vyplýva potreba realizovať viaceré kroky na podporu ekonomického 

rastu. Sú to dobe zodpovedajúce, na nové podmienky pripravené ľudské zdroje a nové technológie 

potrebné v celom reťazci, ktorý začína základným a aplikovaným výskumom a z neho generovaného 

poznania, cez inovácie až po vývoj nových technológií a procesov. Pozornosť okrem iného sa odporúča 

venovať: 
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▪ Financovaniu výskumného systému aj investíciám zo súkromného sektora.   

▪ Podpore inovačnej výkonnosti vytvorením finančných schém pre podporu inovačného rozvoja.  

▪ Posilneniu riadenia systému vedy a výskumu a koordinácie medzi realizátormi  výskumu, 

inovácií a technológií. 

▪ Vytvoreniu podporných mechanizmov na zvýšenie migrácie vysoko kvalifikovaných 

zahraničných odborníkov do Slovenskej republiky a otvoreniu výskumného prostredia, urobiť 

ho atraktívnym, aj pre príchod (návrat) vedcov zo zahraničia.  

▪ Podpore silnejších väzieb (prepojeniu) medzi verejnou a súkromnou sférou vo vede, výskume, 

inováciách a technológiách. 

▪ Vytvoreniu mechanizmov podpory inovačného rozvoja v MSP aj s podporou programov pre 

celoživotné vzdelávanie pre inovačný rozvoj. 

▪ Prijatiu inovačnej stratégie Slovenska na obdobie do roku 2027 (koniec programu Horizont 

Európa) ako integrovanej súčasti celého reťazca „základný a aplikovaný výskum, inovácie, 

technológie“. 

Dobe zodpovedajúce strategické rozhodnutia, ktoré reagujú na požiadavky doby môžu zmeniť 

zaostávanie Slovenska v celom reťazci „základný výskum, aplikovaný výskum, inovácie a technológie“ 

a posunúť rozvoj Slovenska medzi krajiny s rozvinutou vedou, vzdelaním  a ekonomikou. 

5.3 Ekonomický význam sektorov – medzinárodná komparácia  

Odvetvová, resp. sektorová štruktúra hospodárstva sa v jednotlivých európskych krajinách líši. 

Produkčný potenciál sektorov, stupeň technologického pokroku a príspevok sektorov na HDP krajiny 

nám veľa napovedia o schopnostiach sektorov, o ich význame v národnom hospodárstve a ich 

príspevku k prosperite a konkurencieschopnosti krajiny.  

Ambíciou tejto kapitoly je poskytnúť základné charakteristiky sektorov a skúmať ich postavenie 

v národnom hospodárstve vo vybraných európskych krajinách (vrátane krajín mimo EÚ) pomocou 

ukazovateľov, ako napr. pridaná hodnota, objem produkcie, objem celkových investícií a investícií do 

vybraných oblastí. Vybrané ukazovatele charakterizujúce ekonomický význam sektorov a umožňujúce 

ich komparatívnu analýzu v medzinárodnom meradle vychádzajú z údajov databázy národných účtov, 

ktorá sa zostavuje v súlade s Európskym systémom 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 sektorov.  
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Jedným z kľúčových ukazovateľov merania výkonnosti ekonomiky, resp. jednotlivých sektorov je 

pridaná hodnota, ktorá je charakterizovaná ako rozdiel medzi hodnotou produkcie a medzispotrebou 

(tovary a služby použité pri tvorbe produkcie), t. j. odzrkadľuje hodnotu finálnych statkov vytvorených 

v ekonomike. Na základe nej vieme zistiť, do akej miery sektory prispievajú k HDP krajiny. Výkonnosť 

ekonomiky sa posudzuje aj podľa veľkosti vytvorenej produkcie výrobkov a služieb. Z týchto dvoch 

ukazovateľov (pridanej hodnoty a objemu produkcie sektorov) je odvodená miera pridanej hodnoty 

ako pomerový ukazovateľ výkonnosti sektorov. Miera pridanej hodnoty je akýsi ukazovateľ technickej 

efektívnosti, ktorý vyjadruje, koľko pridanej hodnoty sa vytvorí pri výrobe jednotky produkcie 

a nepriamo poukazuje aj na rozsah podielu spotrebovaných vstupov (podiel medzispotreby). 

Z hľadiska spoznania konkurencieschopnosti sektorov je veľmi dôležité skúmať investície, ktoré sú 

významné tak z hľadiska mikroekonomického, ako aj z makroekonomického. Predkladaný materiál 

poskytuje komparatívnu analýzu investícií v jednotlivých sektoroch podľa európskych krajín 

s osobitným zreteľom na investície do IKT vybavenia ako nevyhnutného prvku pre 

konkurencieschopnosť sektorov v dnešnej, stále viac digitalizovanej globálnej ekonomike. Analýza sa 

venuje aj investíciám smerujúcim do duševného vlastníctva, do ktorého patria patenty, ochranné 

známky, autorské práva, dizajny, značky ale aj obchodné tajomstvá.   
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 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 

1,7 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 38 % krajín s najnižšou pridanou 

hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Malta a Luxembursko s úrovňou pridanej 

hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (9,1 mld. EUR). 

Graf č. 64 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v jedenástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 2,1 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Severnom Macedónsku (10 %) a v Srbsku (6,9 %).  

Podiel sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje 

okolo úrovne 1,9 %. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov má nadpriemerné postavenie 

v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP 

v Maďarsku (3,8 %).  

Graf č. 65 Medzinárodné porovnanie podielu sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 

3,6 mld. EUR a  na celkovej produkcii sa podieľa 1,7 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej 

republiky medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Severnom Macedónsku a v 

Srbsku, kde vyprodukoval 1,8 mld. EUR, resp. 6,1 mld. EUR a tak tvoril 8,2 %, resp. 6,5 % produkcie. 

Najviac vzrástol podiel sektora v krajinách Island a Severné Macedónsko, a to medziročne o 0,48 p. b., 

resp. 0,43 p. b. V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Maďarsku 

(3,6 %). 

Graf č. 66 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 67 Medzinárodné porovnanie podielu sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a 
rybolov na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v Slovenskej republike bola na úrovni 47,8 %, t. j. 

o 7,7 p. b. vyššia než bol priemer krajín EÚ 27 (40,1 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel 

pridanej hodnoty na produkcii sektora pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy 

(pomerne nízky podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Švajčiarsko a Taliansko tvorila 90 %, resp. 56,2 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Slovenská republika tak patrí medzi 
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25 % krajín s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 

je Slovenská republika na prvom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Poľsku (34,7 %).  

Graf č. 68 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 3,4 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 35 % krajín s najvyššou investičnou 
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aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor 

v krajinách ako Grécko a Lotyšsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 10,1 %. Naopak, investície 

v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sú utlmené v krajinách ako Írsko a Nórsko, kde 

sa zrealizovalo menej ako 2 % celkových investícií. 

Graf č. 69 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (0,2 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 
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rebríčka krajín. Najviac investícií sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov smeruje do IKT 

vybavenia v krajinách ako Rumunsko a Česko (3 %, resp. 1,5 %). 

Graf č. 70 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 0,5 % investícií sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. V krajinách ako Island 

a Maďarsko 3,6 %, resp. 1,6 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva.  
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Graf č. 71 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Ťažba a úprava surovín, geológia 

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 0,3 mld. 

EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 38 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou 

tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Lotyšsko a Litva s úrovňou pridanej hodnoty 

0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (7,5 mld. EUR). 
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Graf č. 72 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore ťažba a úprava 
surovín, geológia (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v pätnástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 0,4 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Nórsku (15,8 %) a v Srbsku (2,3 %).  

Podiel sektora ťažba a úprava surovín, geológia na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 

0,5 %. Sektor ťažba a úprava surovín, geológia má podpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej 

republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Poľsku (1,6 %).  
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Graf č. 73 Medzinárodné porovnanie podielu sektora ťažba a úprava surovín, geológia na HDP 
v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 0,6 mld. EUR 

a  na celkovej produkcii sa podieľa 0,3 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Nórsku a v Srbsku, kde vyprodukoval 

65,5 mld. EUR, resp. 1,6 mld. EUR a tak tvoril 10,9 %, resp. 1,7 % produkcie. Najviac vzrástol podiel 

sektora v krajinách Spojené kráľovstvo a Rumunsko, a to medziročne o 0,13 p. b., resp. 0,12 p. b. 

V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (1,2 %). 
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Graf č. 74 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore ťažba a úprava surovín, 
geológia (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 75 Medzinárodné porovnanie podielu sektora ťažba a úprava surovín, geológia na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore ťažba a úprava 

surovín, geológia v Slovenskej republike bola na úrovni 53,7 %, t. j. o 8 p. b. vyššia než bol priemer 

krajín EÚ 27 (45,6 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii 

sektora pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Nórsko a Dánsko tvorila 76,2 %, resp. 73,2 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora ťažba a úprava surovín, geológia. Slovenská republika tak patrí medzi 28 % krajín 
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s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je 

Slovenská republika na druhom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku (48,7 %).  

Graf č. 76 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore ťažba a 
úprava surovín, geológia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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V Slovenskej republike smeruje do sektora ťažba a úprava surovín, geológia 0,2 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami patrí Slovenská republika medzi 20 % krajín s najnižšou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor 

v krajinách ako Nórsko a Rumunsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 19,2 %, resp. 6,4 % 

celkových investícií. Naopak, investície v sektore ťažba a úprava surovín, geológia sú utlmené 

v krajinách ako Belgicko a Írsko, kde sa zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 77 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore ťažba a úprava surovín, 
geológia na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora ťažba a úprava 

surovín, geológia, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní 

s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne 

nízky podiel investícií (0,3 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac 

investícií sektora ťažba a úprava surovín, geológia smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Lotyšsko a 

Taliansko (14 %, resp. 11,5 %). 

Graf č. 78 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 2,1 % investícií sektora ťažba a úprava surovín, geológia. V krajinách ako Rumunsko a Írsko 

62 %, resp. 58,6 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí 

medzi 15 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 79 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Potravinárstvo 

Sektor potravinárstvo produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 1,1 mld. EUR. Z hľadiska 

tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 29 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto sektora. Na 

chvoste krajín sa nachádzajú Malta a Luxembursko s úrovňou pridanej hodnoty 0,2 mld. EUR, resp. 

0,3 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor  najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (14,2 mld. EUR). 
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Graf č. 80 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore potravinárstvo 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v dvoch krajinách nižší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 1,3 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor na Islande (4,9 %) a v Rumunsku (4,8 %).  
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Podiel sektora potravinárstvo na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 2,2 %. Sektor 

potravinárstvo má podpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 

má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Poľsku (3,1 %).  

Graf č. 81 Medzinárodné porovnanie podielu sektora potravinárstvo na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor potravinárstvo v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 4,2 mld. EUR a  na celkovej 

produkcii sa podieľa 2 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky medziročne zvýšil. 

Najväčší podiel na produkcii má sektor na Islande a v Srbsku, kde vyprodukoval 2,8 mld. EUR, resp. 

6,3 mld. EUR a tak tvoril 7,7 %, resp. 6,7 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora v krajinách Nórsko 
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a Bosna a Hercegovina, a to medziročne o 0,16 p. b., resp. 0,09 p. b. V rámci krajín V4, má sektor 

najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (6 %). 

Graf č. 82 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore potravinárstvo (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

  



   
 
 

710 
 
 

Graf č. 83 Medzinárodné porovnanie podielu sektora potravinárstvo na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore potravinárstvo 

v Slovenskej republike bola na úrovni 26,1 %, t. j. o 1,1 p. b. nižšia než bol priemer krajín EÚ 27 (27,1 %). 

V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii sektora priemerný a 

sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Rumunsko a Malta tvorila 41,7 %, resp. 34,5 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora potravinárstvo. Slovenská republika tak patrí medzi 42 % krajín s najnižším podielom 
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pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika na druhom 

mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Maďarsku (21 %).  

Graf č. 84 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
potravinárstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor potravinárstvo v Slovenskej republike dosahoval 28,3 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 19,8 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 15 % krajín s najvyššou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Maďarsko 

a Taliansko sa na investície vynaložilo 37,5 %, resp. 35 % pridanej hodnoty sektora. 

Graf č. 85 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
potravinárstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora potravinárstvo 1,6 % investícií. V porovnaní s ostatnými 

krajinami, patrí Slovenská republika medzi 45 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou sektora 

vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Taliansko a Rumunsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 5,3 %, resp. 3,2 % celkových investícií. 

Naopak, investície v sektore potravinárstvo sú utlmené v krajinách ako Luxembursko a Írsko, kde sa 

zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 86 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore potravinárstvo na celkových 
investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora potravinárstvo, ako 

aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní s ostatnými 

európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne nízky podiel 

investícií (0,7 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac investícií 

sektora potravinárstvo smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Švédsko a Lotyšsko (8,6 %, resp. 

4,8 %). 

Graf č. 87 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore potravinárstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 1,9 % investícií sektora potravinárstvo. V krajinách ako Francúzsko a Spojené kráľovstvo 

23,5 %, resp. 22,9 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí 

medzi 14 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 88 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore potravinárstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 

0,6 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 44 % krajín s najvyššou pridanou 

hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Estónsko, Luxembursko, Lotyšsko a Írsko 

s úrovňou pridanej hodnoty 0,2 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v 

Poľsku (2,6 mld. EUR). 
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Graf č. 89 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v deviatich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 0,8 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Severnom Macedónsku (3,3 %) a v Portugalsku (2,3 %).  

Podiel sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo 

úrovne 0,6 %. Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože má nadpriemerné postavenie v 

hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v 

Slovenskej republike (0,8 %).  
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Graf č. 90 Medzinárodné porovnanie podielu sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože na 
HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 1,5 mld. 

EUR a na celkovej produkcii sa podieľa 0,7 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Portugalsku a v Severnom Macedónsku, 

kde vyprodukoval 11,4 mld. EUR, resp. 0,6 mld. EUR a tak tvoril 2,9 %, resp. 2,7 % produkcie. Najviac 

vzrástol podiel sektora v krajinách Island a Cyprus, a to medziročne o 0,01 p. b., resp. 0,01 p. b. V rámci 

krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Slovenskej republike. 
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Graf č. 91 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 92 Medzinárodné porovnanie podielu sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore textil, odevy, 

obuv a spracovanie kože v Slovenskej republike bola na úrovni 42,5 %, t. j. o 6,1 p. b. vyššia než bol 

priemer krajín EÚ 27 (36,4 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel 

medzispotreby).  
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Pridaná hodnota v krajinách ako Spojené kráľovstvo a Severné Macedónsko tvorila 54,7 %, resp. 53,3 % 

celkovej hodnoty produkcie sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Slovenská republika tak 

patrí medzi 21 % krajín s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku 

v rámci krajín V4 je Slovenská republika na prvom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v 

Poľsku (33,9 %).  

Graf č. 93 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože v Slovenskej republike dosahoval 6,9 %-nú mieru 

investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych 

krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 13,5 % pridanej hodnoty. Slovenská 

republika tak patrí medzi 11 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako 

Írsko a Taliansko sa na investície vynaložilo 31,3 %, resp. 19,7 % pridanej hodnoty sektora. 

Graf č. 94 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože 0,2 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 47 % krajín s najvyššou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v 

krajinách ako Taliansko a Portugalsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 2,4 %, resp. 1,2 % 

celkových investícií. Naopak, investície v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože sú utlmené 

v krajinách ako Írsko a Švédsko, kde sa zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 95 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (1,3 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože smeruje do IKT 

vybavenia v krajinách ako Island a Švédsko (7,1 %, resp. 5,6 %). 

Graf č. 96 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 5,4 % investícií sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože. V krajinách ako Rakúsko 

a Francúzsko 61,6 %, resp. 54,1 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská 

republika tak patrí medzi 31 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 97 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel produkuje v Slovenskej republike pridanú 

hodnotu 1,7 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 47 % krajín s najnižšou 

pridanou hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Cyprus, Island, Malta a Severné 

Macedónsko s úrovňou pridanej hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú 

hodnotu v Poľsku (7,5 mld. EUR). 
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Graf č. 98 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v šiestich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 2 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Lotyšsku (6,3 %) a v Estónsku (4,2 %).  

Podiel sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje 

okolo úrovne 1,5 %. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel má nadpriemerné 
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postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4, má sektor najvyšší príspevok 

na tvorbe HDP v Slovenskej republike (2 %).  

Graf č. 99 Medzinárodné porovnanie podielu sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  



   
 
 

727 
 
 

Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 

3,7 mld. EUR a  na celkovej produkcii sa podieľa 1,8 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej 

republiky medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Lotyšsku a v Estónsku, kde 

vyprodukoval 5,3 mld. EUR, resp. 4,1 mld. EUR a tak tvoril 9,2 %, resp. 7,4 % produkcie. Najviac vzrástol 

podiel sektora v krajinách Lotyšsko a Cyprus, a to medziročne o 1,03 p. b., resp. 0,05 p. b. V rámci 

krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (2,4 %). 

Graf č. 100 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 101 Medzinárodné porovnanie podielu sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v Slovenskej republike bola na úrovni 44,4 %, t. j. o 9,2 p. b. 

vyššia než bol priemer krajín EÚ 27 (35,2 %). V porovnaní s európskymi krajinami, podiel pridanej 

hodnoty na produkcii sektora je pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky 

podiel medzispotreby).  
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Slovenská republika tak patrí medzi 3 % krajín s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii 

v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika na prvom mieste, najnižšia miera pridanej 

hodnoty bola v Poľsku (29,8 %).  

Graf č. 102 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v Slovenskej republike dosahoval 17,7 %-nú 

mieru investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných 

európskych krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 15,3 % pridanej hodnoty. 

Slovenská republika tak patrí medzi 44 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. 

V krajinách ako Island a Maďarsko sa na investície vynaložilo 27,5 %, resp. 26,2 % pridanej hodnoty 

sektora. 

Graf č. 103 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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V Slovenskej republike smeruje do sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 1,5 % 

investícií. V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 35 % krajín s najvyššou 

investičnou aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má 

sektor v krajinách ako Lotyšsko a Švédsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 4,3 %, resp. 1,7 % 

celkových investícií. Naopak, investície v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sú 

utlmené v krajinách ako Luxembursko a Grécko, kde sa zrealizovalo menej ako 0,2 % celkových 

investícií. 

Graf č. 104 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore lesné hospodárstvo a 
drevospracujúci priemysel na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (0,2 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel smeruje do 

IKT vybavenia v krajinách ako Írsko a Rakúsko (3,3 %, resp. 3,2 %). 

Graf č. 105 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 4,3 % investícií sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V krajinách ako Írsko 

a Island 49,3 %, resp. 36,4 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika 

tak patrí medzi 17 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 106 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel produkuje v Slovenskej republike pridanú 

hodnotu 0,5 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 39 % krajín s najnižšou 

pridanou hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Lotyšsko, Bosna a Hercegovina, 

Malta a Severné Macedónsko s úrovňou pridanej hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor 

najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (4,9 mld. EUR). 
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Graf č. 107 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v šestnástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 0,6 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor vo Fínsku (1,8 %) a vo Švédsku (1,5 %).  

Podiel sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje 

okolo úrovne 0,7 %. Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel má podpriemerné 

postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok 

na tvorbe HDP v Poľsku (1,1 %).  
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Graf č. 108 Medzinárodné porovnanie podielu sektora celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 

1,7 mld. EUR a  na celkovej produkcii sa podieľa 0,8 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej 

republiky medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor vo Fínsku a vo Švédsku, kde 

vyprodukoval 16,2 mld. EUR, resp. 18,1 mld. EUR a tak tvoril 3,6 %, resp. 2,3 % produkcie. Najviac 

vzrástol podiel sektora v krajinách Švédsko a Malta, a to medziročne o 0,17 p. b., resp. 0,17 p. b. 

V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (1,6 %). 
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Graf č. 109 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 110 Medzinárodné porovnanie podielu sektora celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel v Slovenskej republike bola na úrovni 28,4 %, t. j. o 2,8 p. b. nižšia 

než bol priemer krajín EÚ 27 (31,2 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty 

na produkcii sektora nízky a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Island a Rumunsko tvorila 44,2 %, resp. 42,4 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. Slovenská republika tak patrí medzi 
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13 % krajín s najnižším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 

je Slovenská republika na štvrtom mieste, najvyššia miera pridanej hodnoty bol v Česku (31,8 %).  

Graf č. 111 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v Slovenskej republike dosahoval 60,8 %-nú 

mieru investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných 

európskych krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 19,8 % pridanej hodnoty. 

Slovenská republika tak patrí medzi 7 % krajín s najvyššou mierou investovania v tomto sektore.  

Graf č. 112 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 1,5 % 

investícií. V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 6 % krajín s najvyššou 

investičnou aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Naopak, investície v sektore 

celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sú utlmené v krajinách ako Island a Írsko, kde sa 

zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 
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Graf č. 113 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (0,1 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel smeruje do IKT 

vybavenia v krajinách ako Rakúsko a Švédsko (20,6 %, resp. 12,6 %). 
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Graf č. 114 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 4,2 % investícií sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. V krajinách ako Fínsko 

a Spojené kráľovstvo 26 %, resp. 24,8 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská 

republika tak patrí medzi 18 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 115 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Chémia a farmácia 

Sektor chémia a farmácia produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 2,4 mld. EUR. Z hľadiska 

tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 50 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto sektora. Na 

chvoste krajín sa nachádzajú Luxembursko a Island s úrovňou pridanej hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci 

krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (16,3 mld. EUR). 
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Graf č. 116 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore chémia a farmácia 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v dvanástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 2,8 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor vo Švajčiarsku (6 %) a v Dánsku (5,7 %).  

Podiel sektora chémia a farmácia na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 2,5 %. Sektor 

chémia a farmácia má nadpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín 

V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Maďarsku (4,5 %).  
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Graf č. 117 Medzinárodné porovnanie podielu sektora chémia a farmácia na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor chémia a farmácia v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 10 mld. EUR a na celkovej 

produkcii sa podieľa 4,7 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky medziročne znížil. 

Najväčší podiel na produkcii má sektor v Belgicku a vo Švajčiarsku, kde vyprodukoval 90,7 mld. EUR, 

resp. 107,4 mld. EUR a tak tvoril 9,4 %, resp. 8,4 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora 

v krajinách Švajčiarsko a Švédsko, a to medziročne o 0,55 p. b., resp. 0,33 p. b. V rámci krajín V4 má 

sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Maďarsku (7 %). 
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Graf č. 118 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore chémia a farmácia 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 119 Medzinárodné porovnanie podielu sektora chémia a farmácia na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore chémia a 

farmácia v Slovenskej republike bola na úrovni 23,9 %, t. j. o 3,3 p. b. nižšia než bol priemer krajín EÚ 

27 (27,2 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii sektora nízky 

a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Dánsko a Cyprus tvorila 51,4 %, resp. 44,6 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora chémia a farmácia čo predstavuje dvojnásobok jej podielu v Slovenskej republike. 
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Slovenská republika tak patrí medzi 30 % krajín s najnižším podielom pridanej hodnoty na produkcii 

v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika na treťom mieste, najnižšia miera 

pridanej hodnoty bola v Poľsku (23 %).  

Graf č. 120 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore chémia 
a farmácia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor chémia a farmácia v Slovenskej republike dosahoval 25 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 27,1 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 47 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako 

Portugalsko a Rumunsko sa na investície vynaložilo 51,4 %, resp. 49,7 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 121 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore chémia a 
farmácia 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora chémia a farmácia 3 % investícií. V porovnaní s ostatnými 

krajinami, patrí Slovenská republika medzi 50 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou sektora 

vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako Írsko 

a Maďarsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 26,2 %, resp. 6,9 % celkových investícií. Naopak, 

investície v sektore chémia a farmácia sú utlmené v krajinách ako Nórsko a Luxembursko, kde sa 

zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 122 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore chémia a farmácia na 
celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora chémia a farmácia, 

ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní s ostatnými 

európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne nízky podiel 

investícií (1,1 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac investícií 

sektora chémia a farmácia smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Švédsko a Fínsko (10,4 %, resp. 

7 %). 

Graf č. 123 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore chémia a farmácia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 3,9 % investícií sektora chémia a farmácia. V krajinách ako Írsko a Francúzsko 96,4 %, resp. 

62,5 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí medzi 7 % 

krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 124 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore chémia a farmácia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 0,7 mld. 

EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 52 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou 

tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Island, Bosna a Hercegovina, Lotyšsko, Srbsko, 

Chorvátsko a Severné Macedónsko s úrovňou pridanej hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má 

sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (2,5 mld. EUR). 
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Graf č. 125 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v štyroch krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 0,9 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor na Slovinsku (1,2 %) a v Rakúsku (1,2 %).  

Podiel sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo 

úrovne 0,5 %. Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo má nadpriemerné postavenie v hospodárstve 

Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Slovenskej 

republike (0,9 %).  
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Graf č. 126 Medzinárodné porovnanie podielu sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo na 
HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 4,5 mld. EUR 

a na celkovej produkcii sa podieľa 2,1 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor na Islande a v Bulharsku, kde vyprodukoval 

1,7 mld. EUR, resp. 5 mld. EUR a tak tvoril 4,6 %, resp. 4,1 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora 

v krajinách Severné Macedónsko a Taliansko, a to medziročne o 0,49 p. b., resp. 0,14 p. b. V rámci 

krajín V4, má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Slovenskej republike. 
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Graf č. 127 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 128 Medzinárodné porovnanie podielu sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo v Slovenskej republike bola na úrovni 15,8 %, t. j. o 11,5 p. b. nižšia než bol 

priemer krajín EÚ 27 (27,4 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora nízky a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Lotyšsko a Malta tvorila 90 %, resp. 83,3 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo čo predstavuje viac ako 5-násobok jej podielu 

v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 32 % krajín s najnižším podielom pridanej 
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hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika na treťom mieste, 

najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Poľsku (15,7 %).  

Graf č. 129 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1,3 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 25 % krajín s najvyššou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v 

krajinách ako Island a Rumunsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 2,8 %, resp. 1,9 % celkových 

investícií. Naopak, investície v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sú utlmené v krajinách ako 

Írsko a Lotyšsko, kde sa zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 130 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (0,4 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo smeruje do IKT vybavenia 

v krajinách ako Švédsko a Fínsko (11,1 %, resp. 8,2 %). 
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Graf č. 131 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 5,7 % investícií sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. V krajinách ako Švédsko 

a Spojené kráľovstvo 39,7 %, resp. 29,4 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. 

Slovenská republika tak patrí medzi 18 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 

Graf č. 132 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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 Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály produkuje v Slovenskej republike 

pridanú hodnotu 0,7 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 38 % krajín 

s najnižšou pridanou hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Cyprus, Bosna 

a Hercegovina, Severné Macedónsko a Island s úrovňou pridanej hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci krajín 

V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (5,5 mld. EUR). 

Graf č. 133 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore sklo, keramika, 
minerálne výrobky, nekovové materiály (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v siedmich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 0,8 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Poľsku (1,2 %) a v Česku (1,1 %).  

Podiel sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály na HDP v EÚ 27 sa v priemere 

pohybuje okolo úrovne 0,6 %. Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály má 

nadpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší 

príspevok na tvorbe HDP v Poľsku (1,2 %).  

Graf č. 134 Medzinárodné porovnanie podielu sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v Slovenskej republike vyprodukoval 

hodnotu 2,1 mld. EUR a na celkovej produkcii sa podieľa 1 %-om. Podiel sektora sa na produkcii 

Slovenskej republiky medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Bulharsku a v Poľsku, 

kde vyprodukoval 2 mld. EUR, resp. 16,9 mld. EUR a tak tvoril 1,6 %, resp. 1,6 % produkcie. Najviac 

vzrástol podiel sektora v krajinách Bulharsko a Cyprus, a to medziročne o 0,38 p. b., resp. 0,09 p. b. 

V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (1,6 %). 

Graf č. 135 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 136 Medzinárodné porovnanie podielu sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore sklo, keramika, 

minerálne výrobky, nekovové materiály v Slovenskej republike bola na úrovni 33,4 %, t. j. o 1,3 p. b. 

vyššia než bol priemer krajín EÚ 27 (32,1 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej 

hodnoty na produkcii sektora priemerný a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel 

medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Island a Dánsko tvorila 44,4 %, resp. 42,6 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. Slovenská republika tak 

patrí medzi 40 % krajín s najnižším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku 
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v rámci krajín V4 je Slovenská republika na treťom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v 

Poľsku (32,3 %).  

Graf č. 137 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore sklo, 
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v Slovenskej republike dosahoval 

27,4 %-nú mieru investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. 

Vo vybraných európskych krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 18,2 % 
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pridanej hodnoty. Slovenská republika tak patrí medzi 40 % krajín s najvyššou mierou investovania 

v tomto sektore. V krajinách ako Maďarsko a Rumunsko sa na investície vynaložilo 35,5 %, resp. 33,8 % 

pridanej hodnoty sektora.      

Graf č. 138 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore sklo, 
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

0,9 % investícií. V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 25 % krajín 

s najvyššou investičnou aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú 

aktivitu má sektor v krajinách ako Bulharsko a Portugalsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 

1,3 %, resp. 1,1 % celkových investícií. Naopak, investície v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály sú utlmené v krajinách ako Spojené kráľovstvo a Írsko, kde sa zrealizovalo menej 

ako 1 % celkových investícií. 
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Graf č. 139 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora sklo, keramika, 

minerálne výrobky, nekovové materiály, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes 

nespochybniteľný. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike 

do tejto kategórie majetku pomerne nízky podiel investícií (0,6 %). Slovenská republika sa nachádza 

v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac investícií sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 

materiály smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Lotyšsko a Švédsko (5 %, resp. 3,3 %). 
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Graf č. 140 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 1,4 % investícií sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály. V krajinách 

ako Fínsko a Rakúsko 29,9 %, resp. 28,2 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. 

Slovenská republika tak patrí medzi 18 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 141 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Automobilový priemysel a strojárstvo 

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 

9,4 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 47 % krajín s najnižšou pridanou 

hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Luxembursko a Cyprus s úrovňou pridanej 

hodnoty 0,4 mld. EUR, resp. 0,5 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v 

Poľsku (43,2 mld. EUR). 
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Graf č. 142 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore automobilový 
priemysel a strojárstvo (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v troch krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 11,2 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Lichtenštajnsku (27,4 %) a v Česku (13,3 %).  

Podiel sektora automobilový priemysel a strojárstvo na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo 

úrovne 6,6 %. Sektor automobilový priemysel a strojárstvo má nadpriemerné postavenie v 
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hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v 

Česku (13,3 %).  

Graf č. 143 Medzinárodné porovnanie podielu sektora automobilový priemysel a strojárstvo na 
HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 47,3 mld. 

EUR a na celkovej produkcii sa podieľa 22,5 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne zvýšil. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Lichtenštajnsku, kde vyprodukoval 

3,1 mld. EUR a tak tvoril 42,4 %. Najviac vzrástol podiel sektora v krajinách Severné Macedónsko a 

Lichtenštajnsko, a to medziročne o 1,5 p. b., resp. 1,46 p. b. V rámci krajín V4 má sektor 

najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Slovenskej republike. 
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Graf č. 144 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore automobilový priemysel a 
strojárstvo (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 145 Medzinárodné porovnanie podielu sektora automobilový priemysel a strojárstvo na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore automobilový 

priemysel a strojárstvo v Slovenskej republike bola na úrovni 19,9 %, t. j. o 17,1 p. b. nižšia než bol 

priemer krajín EÚ 27 (37,1 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora nízky a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Luxembursko a Island tvorila 58,4 %, resp. 53,8 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora automobilový priemysel a strojárstvo čo predstavuje viac ako 2-násobok jej podielu 
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v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 6 % krajín s najnižším podielom pridanej 

hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika na štvrtom mieste, 

najvyššia miera pridanej hodnoty bola v Poľsku (34,8 %).  

Graf č. 146 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
automobilový priemysel a strojárstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo v Slovenskej republike dosahoval 23,3 %-nú mieru 

investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych 
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krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 16,9 % pridanej hodnoty. Slovenská 

republika tak patrí medzi 26 % krajín s najvyššou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako 

Maďarsko a Rumunsko sa na investície vynaložilo 35,4 %, resp. 29,7 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 147 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
automobilový priemysel a strojárstvo 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora automobilový priemysel a strojárstvo 10,9 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 10 % krajín s najvyššou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v 

Česku, kde bolo realizovaných v tomto sektore 12,1 % celkových investícií. Naopak, investície v sektore 

automobilový priemysel a strojárstvo sú utlmené v krajinách ako Francúzsko a Írsko, kde sa zrealizovalo 

menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 148 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore automobilový priemysel a 
strojárstvo na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora automobilový 

priemysel a strojárstvo, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (0,5 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora automobilový priemysel a strojárstvo smeruje do IKT 

vybavenia v krajinách ako Taliansko a Švédsko (6,3 %, resp. 4 %). 

Graf č. 149 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 5,5 % investícií sektora automobilový priemysel a strojárstvo. V krajinách ako Francúzsko 

a Spojené kráľovstvo 76,8 %, resp. 61,2 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. 

Slovenská republika tak patrí medzi 21 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 150 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Elektrotechnika 

Sektor elektrotechnika produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 1,6 mld. EUR. Z hľadiska 

tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 50 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto sektora. Na 

chvoste krajín sa nachádzajú Cyprus, Bosna a Hercegovina a Severné Macedónsko s úrovňou pridanej 

hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Česku (6,6 mld. EUR). 
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Graf č. 151 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore elektrotechnika 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v ôsmich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 1,8 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Lichtenštajnsku (5,2 %) a vo Švajčiarsku (4,1 %).  

Podiel sektora elektrotechnika na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 1,4 %. Sektor 

elektrotechnika má nadpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 

má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Česku (3,3 %).  
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Graf č. 152 Medzinárodné porovnanie podielu sektora elektrotechnika na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor elektrotechnika v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 8,1 mld. EUR a na celkovej 

produkcii sa podieľa 3,8 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky medziročne znížil. 

Najväčší podiel na produkcii má sektor v Maďarsku a vo Švajčiarsku, kde vyprodukoval 18,6 mld. EUR, 

resp. 74 mld. EUR a tak tvoril 6,5 %, resp. 5,8 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora v krajinách 

Fínsko a Maďarsko, a to medziročne o 0,45 p. b., resp. 0,21 p. b. V rámci krajín V4 má sektor 

najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Maďarsku (6,5 %). 
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Graf č. 153 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore elektrotechnika (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 154 Medzinárodné porovnanie podielu sektora elektrotechnika na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore elektrotechnika 

v Slovenskej republike bola na úrovni 19,2 %, t. j. o 13,9 p. b. nižšia než bol priemer krajín EÚ 27 

(33,1 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii sektora nízky a 

sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Cyprus a Spojené kráľovstvo tvorila 76,7 %, resp. 51,8 % celkovej 

hodnoty produkcie sektora elektrotechnika čo predstavuje viac ako 2-násobok jej podielu v Slovenskej 
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republike. Slovenská republika tak patrí medzi 6 % krajín s najnižším podielom pridanej hodnoty na 

produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika na štvrtom mieste, najvyššia 

miera pridanej hodnoty bola v Česku (24,6 %).  

Graf č. 155 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
elektrotechnika 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor elektrotechnika v Slovenskej republike dosahoval 20,1 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 28,3 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 28 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako 

Francúzsko a Portugalsko sa na investície vynaložilo 67,7 %, resp. 59,7 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 156 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
elektrotechnika  

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora elektrotechnika 1,5 % investícií. V porovnaní s ostatnými 

krajinami, patrí Slovenská republika medzi 47 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou sektora 
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vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako Írsko 

a Česko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 6,6 %, resp. 5,3 % celkových investícií. Naopak, 

investície v sektore elektrotechnika sú utlmené v krajinách ako Island a Nórsko, kde sa zrealizovalo 

menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 157 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore elektrotechnika na celkových 
investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora elektrotechnika, ako 

aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní s ostatnými 
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európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne nízky podiel 

investícií (1,6 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac investícií 

sektora elektrotechnika smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Česko a Belgicko (48,7 %, resp. 

6,3 %). 

Graf č. 158 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore elektrotechnika 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 6,8 % investícií sektora elektrotechnika. V krajinách ako Írsko a Francúzsko 97,7 %, resp. 

91,2 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí medzi 8 % 

krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 159 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore elektrotechnika 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Energetika, plyn, elektrina 

Sektor energetika, plyn, elektrina produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 2,5 mld. EUR. Z 

hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 44 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto 

sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Cyprus s úrovňou pridanej hodnoty 

0,3 mld. EUR, resp. 0,2 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku 

(13,1 mld. EUR). 
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Graf č. 160 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore energetika, plyn, 
elektrina (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v štyroch krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 3 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Bosne a Hercegovine (4,8 %) a na Islande (4 %).  

Podiel sektora energetika, plyn, elektrina na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 2 %. 

Sektor energetika, plyn, elektrina má nadpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. 

V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Slovenskej republike (3 %).  
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Graf č. 161 Medzinárodné porovnanie podielu sektora energetika, plyn, elektrina na HDP v 
krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor energetika, plyn, elektrina v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 10,7 mld. EUR a 

na celkovej produkcii sa podieľa 5,1 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne zvýšil. Najviac vzrástol podiel sektora v krajinách Severné Macedónsko a Lichtenštajnsko, 

a to medziročne o 0,46 p. b., resp. 0,14 p. b. V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na 

celkovej produkcii v Slovenskej republike. 
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Graf č. 162 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore energetika, plyn, elektrina 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 163 Medzinárodné porovnanie podielu sektora energetika, plyn, elektrina na produkcii v 
krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore energetika, plyn, 

elektrina v Slovenskej republike bola na úrovni 23,8 %, t. j. o 13,2 p. b. nižšia než bol priemer krajín EÚ 

27 (37 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii sektora nízky a 

sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Nórsko a Island tvorila 81,1 %, resp. 62,8 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora energetika, plyn, elektrina čo predstavuje viac ako 2-násobok jej podielu 

v Slovenskej republike. Slovenská republika tak patrí medzi 16 % krajín s najnižším podielom pridanej 
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hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika na štvrtom mieste, 

najvyššia miera pridanej hodnoty bol v Poľsku (47,3 %).  

Graf č. 164 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
energetika, plyn, elektrina 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Sektor energetika, plyn, elektrina v Slovenskej republike dosahoval 40,1 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 45,1 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 37 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Holandsko 

a Luxembursko sa na investície vynaložilo 70,3 %, resp. 69,2 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 165 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
energetika, plyn, elektrina 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora energetika, plyn, elektrina 5,1 % investícií. V porovnaní 

s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 30 % krajín s najvyššou investičnou aktivitou 

sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Island a Rumunsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 7,4 %, resp. 5,7 % celkových investícií. 

Naopak, investície v sektore energetika, plyn, elektrina sú utlmené v krajinách ako Írsko a Spojené 

kráľovstvo, kde sa zrealizovalo menej ako 3 % celkových investícií. 

Graf č. 166 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore energetika, plyn, elektrina na 
celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 2,9 % investícií sektora energetika, plyn, elektrina. V krajinách ako Írsko a Rakúsko 13,1 %, 

resp. 11 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí medzi 

14 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 

Graf č. 167 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore energetika, plyn, elektrina 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Voda, odpad a životné prostredie 

Sektor voda, odpad a životné prostredie produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 0,7 mld. 

EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 39 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou 

tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Cyprus s úrovňou pridanej 

hodnoty 0,1 mld. EUR, resp. 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v 

Česku (2,1 mld. EUR). 
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Graf č. 168 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore voda, odpad a životné 
prostredie (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v devätnástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 0,8 % 

HDP. Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Srbsku (1,3 %) a v Chorvátsku (1,3 %).  

Podiel sektora voda, odpad a životné prostredie na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 

0,8 %. Sektor voda, odpad a životné prostredie má priemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej 

republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Česku (1 %).  
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Graf č. 169 Medzinárodné porovnanie podielu sektora voda, odpad a životné prostredie na HDP 
v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor voda, odpad a životné prostredie v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 1,5 mld. EUR 

a  na celkovej produkcii sa podieľa 0,7 %-mi . Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Španielsku a v Slovinsku, kde vyprodukoval 

31 mld. EUR, resp. 1,2 mld. EUR a tak tvoril 1,4 %, resp. 1,4 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora 

v krajinách Bulharsko a Taliansko, a to medziročne o 0,08 p. b., resp. 0,06 p. b. V rámci krajín V4 má 

sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Česku (1,1 %). 
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Graf č. 170 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore voda, odpad a životné 
prostredie (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 171 Medzinárodné porovnanie podielu sektora voda, odpad a životné prostredie na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore voda, odpad a 

životné prostredie v Slovenskej republike bola na úrovni 47,9 %, t. j. o 6,3 p. b. vyššia než bol priemer 

krajín EÚ 27 (41,6 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii 

sektora pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Poľsko a Severné Macedónsko tvorila 66,9 %, resp. 55,6 % celkovej 

hodnoty produkcie sektora voda, odpad a životné prostredie. Slovenská republika tak patrí medzi 32 % 
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krajín s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je 

Slovenská republika na druhom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku (38,2 %).  

Graf č. 172 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore voda, 
odpad a životné prostredie 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora voda, odpad a životné prostredie 2 % investícií. V porovnaní 

s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 29 % krajín s najvyššou investičnou aktivitou 
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sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Luxembursko a Rumunsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 3,3 %, resp. 2,7 % celkových 

investícií. Naopak, investície v sektore voda, odpad a životné prostredie sú utlmené v krajinách ako 

Island a Írsko, kde sa zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 173 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore voda, odpad a životné 
prostredie na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora voda, odpad a životné 

prostredie, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní 

s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne 

nízky podiel investícií (0,7 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac 
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investícií sektora voda, odpad a životné prostredie smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Rumunsko 

a Švédsko (17,4 %, resp. 14 %). 

Graf č. 174 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore voda, odpad a životné prostredie 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 2,1 % investícií sektora voda, odpad a životné prostredie. V krajinách ako Švédsko a Island 

14,8 %, resp. 7,1 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí 

medzi 25 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 175 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore voda, odpad a životné prostredie 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 7,9 mld. 

EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 44 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou 

tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Malta a Severné Macedónsko s úrovňou pridanej 

hodnoty 0,6 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku (39,6 mld. EUR). 
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Graf č. 176 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore stavebníctvo, 
geodézia a kartografia (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v troch krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 9,4 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor na Islande (10,3 %) a vo Fínsku (9,7 %).  

Podiel sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo 

úrovne 7,3 %. Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia má nadpriemerné postavenie v 
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hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v 

Slovenskej republike (9,4 %).  

Graf č. 177 Medzinárodné porovnanie podielu sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia na 
HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 18,2 mld. 

EUR a na celkovej produkcii sa podieľa 8,6 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Nórsku a v Srbsku, kde vyprodukoval 

81,7 mld. EUR, resp. 11,8 mld. EUR a tak tvoril 13,6 %, resp. 12,5 % produkcie. Najviac vzrástol podiel 
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sektora v krajinách Srbsko a Rumunsko, a to medziročne o 2,64 p. b., resp. 1,27 p. b. V rámci krajín V4 

má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (10,4 %). 

Graf č. 178 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore stavebníctvo, geodézia a 
kartografia (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

  



   
 
 

805 
 
 

Graf č. 179 Medzinárodné porovnanie podielu sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore stavebníctvo, 

geodézia a kartografia v Slovenskej republike bola na úrovni 43,4 %, t. j. o 5,2 p. b. vyššia než bol 

priemer krajín EÚ 27 (38,3 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel 

medzispotreby).  
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Pridaná hodnota v krajinách ako Litva a Nemecko tvorila 51,1 %, resp. 47,4 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia. Slovenská republika tak patrí medzi 24 % krajín 

s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je 

Slovenská republika na prvom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku (33,1 %).  

Graf č. 180 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
stavebníctvo, geodézia a kartografia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia v Slovenskej republike dosahoval 9 %-nú mieru investícií, 

čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 14,3 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 37 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Bulharsko 

a Rumunsko sa na investície vynaložilo 63,3 %, resp. 24,5 % pridanej hodnoty sektora.   

Graf č. 181 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia 3,5 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 50 % krajín s najnižšou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v 

krajinách ako Bulharsko a Spojené kráľovstvo, kde bolo realizovaných v tomto sektore 16,3 %, resp. 

9,5 % celkových investícií. Naopak, investície v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia sú utlmené 

v krajinách ako Írsko a Grécko, kde sa zrealizovalo menej ako 2 % celkových investícií. 

Graf č. 182 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore stavebníctvo, geodézia a 
kartografia na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora stavebníctvo, 

geodézia a kartografia, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (0,7 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia smeruje do IKT vybavenia 

v krajinách ako Luxembursko a Česko (9,5 %, resp. 8 %). 

Graf č. 183 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 3,1 % investícií sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia. V krajinách ako Rakúsko 

a Grécko 36,4 %, resp. 28,7 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika 

tak patrí medzi 7 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 184 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch produkuje v Slovenskej republike pridanú 

hodnotu 10,9 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 41 % krajín s najnižšou 

pridanou hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Malta 

s úrovňou pridanej hodnoty 2 mld. EUR, resp. 2,6 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu 

pridanú hodnotu v Poľsku (81,6 mld. EUR). 
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Graf č. 185 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v deviatich krajinách nižší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 13 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor na Malte (29,6 %) a v Grécku (20,6 %).  

Podiel sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch na HDP v EÚ 27 sa v priemere 

pohybuje okolo úrovne 15,8 %. Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch má 
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podpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší 

príspevok na tvorbe HDP v Poľsku (17,8 %).  

Graf č. 186 Medzinárodné porovnanie podielu sektora obchod, marketing, gastronómia a 
cestovný ruch na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 

23,4 mld. EUR a  na celkovej produkcii sa podieľa 11,1 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej 

republiky medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor na Malte a v Grécku, kde 

vyprodukoval 9,4 mld. EUR, resp. 63,6 mld. EUR a tak tvoril 34,4 %, resp. 21,2 % produkcie. Najviac 
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vzrástol podiel sektora v krajinách Bulharsko a Bosna a Hercegovina, a to medziročne o 0,51 p. b., resp. 

0,49 p. b. V rámci krajín V4, má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (14,5 %). 

Graf č. 187 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 188 Medzinárodné porovnanie podielu sektora obchod, marketing, gastronómia a 
cestovný ruch na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore obchod, 

marketing, gastronómia a cestovný ruch v Slovenskej republike bola na úrovni 46,7 %, t. j. o 3,2 p. b. 

nižšia než bol priemer krajín EÚ 27 (49,9 %). V porovnaní s európskymi krajinami, podiel pridanej 

hodnoty na produkcii sektora je nízky a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel 

medzispotreby).  
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Pridaná hodnota v krajinách ako Litva a Rakúsko tvorila 65,4 %, resp. 56,5 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. Slovenská republika tak patrí 

medzi 18 % krajín s najnižším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci 

krajín V4 je Slovenská republika na treťom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku 

(45,5 %).  

Graf č. 189 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore obchod, 
marketing, gastronómia a cestovný ruch 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v Slovenskej republike dosahoval 19,5 %-nú 

mieru investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných 

európskych krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 10,2 % pridanej hodnoty. 

Slovenská republika má tak najvyššiu mieru investovania v tomto sektore.   

Graf č. 190 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore obchod, 
marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 10,6 % 

investícií. V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 10 % krajín s najvyššou 

investičnou aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má 

sektor v Grécku, kde bolo realizovaných v tomto sektore 13,9 % celkových investícií. Naopak, investície 

v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sú utlmené v krajinách ako Holandsko 

a Taliansko, kde sa zrealizovalo menej ako 2 % celkových investícií. 

Graf č. 191 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora obchod, marketing, 

gastronómia a cestovný ruch, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (1,6 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch smeruje do 

IKT vybavenia v krajinách ako Taliansko a Írsko (18,9 %, resp. 12 %). 

Graf č. 192 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 4,8 % investícií sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch. V krajinách ako 

Švédsko a Spojené kráľovstvo 39 %, resp. 29,1 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. 

Slovenská republika tak patrí medzi 29 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 193 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Doprava, logistika, poštové služby 

Sektor doprava, logistika, poštové služby produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 5,4 mld. 

EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 36 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou 

tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Bosna a Hercegovina s úrovňou 

pridanej hodnoty 0,5 mld. EUR, resp. 0,6 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú 

hodnotu v Poľsku (30,9 mld. EUR). 
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Graf č. 194 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore doprava, logistika, 
poštové služby (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v ôsmich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 6,4 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Litve (12,6 %) a v Lotyšsku (9 %).  

Podiel sektora doprava, logistika, poštové služby na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 

5,5 %. Sektor doprava, logistika, poštové služby má nadpriemerné postavenie v hospodárstve 

Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Poľsku (6,7 %).  
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Graf č. 195 Medzinárodné porovnanie podielu sektora doprava, logistika, poštové služby na HDP 
v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor doprava, logistika, poštové služby v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 12,3 mld. EUR 

a na celkovej produkcii sa podieľa 5,8 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Litve a na Cypre, kde vyprodukoval 

12,4 mld. EUR, resp. 5 mld. EUR a tak tvoril 14,9 %, resp. 11,8 % produkcie. Najviac vzrástol podiel 

sektora v krajinách Litva a Chorvátsko, a to medziročne o 1,21 p. b., resp. 0,3 p. b. V rámci krajín V4 má 

sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (7,3 %). 
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Graf č. 196 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore doprava, logistika, poštové 
služby (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 197 Medzinárodné porovnanie podielu sektora doprava, logistika, poštové služby na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore doprava, 

logistika, poštové služby v Slovenskej republike bola na úrovni 43,8 %, t. j. o 5,6 p. b. vyššia než bol 

priemer krajín EÚ 27 (38,2 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel 

medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Luxembursko a Rakúsko tvorila 54,1 %, resp. 51,2 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora doprava, logistika, poštové služby. Slovenská republika tak patrí medzi 26 % krajín 
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s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je 

Slovenská republika na druhom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku (38,7 %).  

Graf č. 198 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore doprava, 
logistika, poštové služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Sektor doprava, logistika, poštové služby v Slovenskej republike dosahoval 27,2 %-nú mieru investícií, 

čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 20,5 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 47 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Nórsko 

a Rakúsko sa na investície vynaložilo 44,1 %, resp. 39 % pridanej hodnoty sektora. 

Graf č. 199 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore doprava, 
logistika, poštové služby  

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora doprava, logistika, poštové služby 7,3 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 38 % krajín s najvyššou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v 

krajinách ako Írsko a Grécko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 10,7 %, resp. 8,3 % celkových 
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investícií. Naopak, investície v sektore doprava, logistika, poštové služby sú utlmené v krajinách ako 

Luxembursko a Švédsko, kde sa zrealizovalo menej ako 4 % celkových investícií. 

Graf č. 200 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore doprava, logistika, poštové 
služby na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora doprava, logistika, 

poštové služby, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní 

s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne 

nízky podiel investícií (1 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac 

investícií sektora doprava, logistika, poštové služby smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako 

Rumunsko a Švédsko (12,4 %, resp. 5,9 %). 
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Graf č. 201 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore doprava, logistika, poštové služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 2,3 % investícií sektora doprava, logistika, poštové služby. V krajinách ako Fínsko a Spojené 

kráľovstvo 7,5 %, resp. 7,4 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika 

tak patrí medzi 33 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 202 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore doprava, logistika, poštové služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Informačné technológie a telekomunikácie 

Sektor informačné technológie a telekomunikácie produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 

3,7 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 41 % krajín s najnižšou pridanou 

hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Lichtenštajnsko a Severné Macedónsko 

s úrovňou pridanej hodnoty 0,1 mld. EUR, resp. 0,4 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu 

pridanú hodnotu v Poľsku (16,6 mld. EUR). 
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Graf č. 203 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore informačné 
technológie a telekomunikácie (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v trinástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 4,4 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Írsku (10,4 %) a v Bulharsku (6,9 %).  

Podiel sektora informačné technológie a telekomunikácie na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje 

okolo úrovne 4,2 %. Sektor informačné technológie a telekomunikácie má nadpriemerné postavenie v 
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hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v 

Česku (4,7 %).  

Graf č. 204 Medzinárodné porovnanie podielu sektora informačné technológie a 
telekomunikácie na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor informačné technológie a telekomunikácie v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 

6,7 mld. EUR a na celkovej produkcii sa podieľa 3,2 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej 

republiky medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Írsku a na Cypre, kde 

vyprodukoval 84,4 mld. EUR, resp. 2,8 mld. EUR a tak tvoril 17,3 %, resp. 6,6 % produkcie. Najviac 
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vzrástol podiel sektora v krajinách Estónsko a Lichtenštajnsko, a to medziročne o 1,01 p. b., resp. 

0,8 p. b. V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Česku (3,3 %). 

Graf č. 205 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore informačné technológie a 
telekomunikácie (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 206 Medzinárodné porovnanie podielu sektora informačné technológie a 
telekomunikácie na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore informačné 

technológie a telekomunikácie v Slovenskej republike bola na úrovni 54,7 %, t. j. o 6 p. b. vyššia než bol 

priemer krajín EÚ 27 (48,6 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel 

medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Maďarsko a Severné Macedónsko tvorila 63,9 %, resp. 63,7 % celkovej 

hodnoty produkcie sektora informačné technológie a telekomunikácie. Slovenská republika tak patrí 
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medzi 34 % krajín s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci 

krajín V4 je Slovenská republika na treťom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Poľsku 

(51,7 %).  

Graf č. 207 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
informačné technológie a telekomunikácie 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor informačné technológie a telekomunikácie v Slovenskej republike dosahoval 21,4 %-nú mieru 

investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych 
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krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 25,4 % pridanej hodnoty. Slovenská 

republika tak patrí medzi 26 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako 

Luxembursko a Portugalsko sa na investície vynaložilo 38,7 %, resp. 35,3 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 208 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
informačné technológie a telekomunikácie 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora informačné technológie a telekomunikácie 3,9 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 30 % krajín s najnižšou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v 
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krajinách ako Írsko a Bulharsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 23,9 %, resp. 8 % celkových 

investícií. Naopak, investície v sektore informačné technológie a telekomunikácie sú utlmené 

v krajinách ako Rumunsko a Maďarsko, kde sa zrealizovalo menej ako 3 % celkových investícií. 

Graf č. 209 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore informačné technológie a 
telekomunikácie na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne vysoký podiel investícií (23,1 %). Slovenská republika sa nachádza v hornej polovici 
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rebríčka krajín. Najviac investícií sektora informačné technológie a telekomunikácie smeruje do IKT 

vybavenia v krajinách ako Luxembursko a Portugalsko (41,2 %, resp. 37,5 %). 

Graf č. 210 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 43 % investícií sektora informačné technológie a telekomunikácie. V krajinách ako Írsko 

a Česko 94,3 %, resp. 70,4 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika 

tak patrí medzi 29 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 211 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 

12 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 38 % krajín s najnižšou pridanou 

hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Bosna a Hercegovina 

s úrovňou pridanej hodnoty 1,5 mld. EUR, resp. 1,6 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu 

pridanú hodnotu v Poľsku (47,4 mld. EUR). 
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Graf č. 212 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v deviatich krajinách nižší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 14,3 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Luxembursku (40 %) a v Írsku (24,6 %).  

Podiel sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje 

okolo úrovne 17,1 %. Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo má podpriemerné 
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postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok 

na tvorbe HDP v Maďarsku (14,4 %).  

Graf č. 213 Medzinárodné porovnanie podielu sektora bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 

17,7 mld. EUR a na celkovej produkcii sa podieľa 8,4 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej 

republiky medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Luxembursku a na Malte, kde 

vyprodukoval 112,2 mld. EUR, resp. 8,3 mld. EUR a tak tvoril 65,3 %, resp. 30,6 % produkcie. Najviac 
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vzrástol podiel sektora v krajinách Írsko a Maďarsko, a to medziročne o 0,6 p. b., resp. 0,24 p. b. 

V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Česku (10,1 %). 

Graf č. 214 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 215 Medzinárodné porovnanie podielu sektora bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo v Slovenskej republike bola na úrovni 67,8 %, t. j. o 5,3 p. b. vyššia než 

bol priemer krajín EÚ 27 (62,4 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora priemerný a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel 

medzispotreby).  



   
 
 

842 
 
 

Pridaná hodnota v krajinách ako Grécko a Severné Macedónsko tvorila 86,6 %, resp. 81,6 % celkovej 

hodnoty produkcie sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Slovenská republika tak patrí 

medzi 39 % krajín s najvyšším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci 

krajín V4 je Slovenská republika na prvom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku (56 %).  

Graf č. 216 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v Slovenskej republike dosahoval 37,9 %-nú mieru 

investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych 

krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 41,3 % pridanej hodnoty. Slovenská 

republika tak patrí medzi 37 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako 

Fínsko a Rakúsko sa na investície vynaložilo 73,1 %, resp. 67 % pridanej hodnoty sektora. 

Graf č. 217 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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V Slovenskej republike smeruje do sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 22,6 % 

investícií. V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 30 % krajín s najnižšou 

investičnou aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má 

sektor v krajinách ako Island a Francúzsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 56,6 %, resp. 48,8 % 

celkových investícií. Naopak, investície v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sú 

utlmené v krajinách ako Bulharsko a Írsko, kde sa zrealizovalo menej ako 12 % celkových investícií. 

Graf č. 218 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne vysoký podiel investícií (1 %). Slovenská republika sa nachádza v hornej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo smeruje do IKT 

vybavenia v krajinách ako Luxembursko a Švédsko (2,2 %, resp. 1,8 %). 

Graf č. 219 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 3,2 % investícií sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. V krajinách ako Grécko 

a Česko 17,9 %, resp. 7,4 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika 

tak patrí medzi 36 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 220 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Kultúra a kreatívny priemysel 

Sektor kultúra a kreatívny priemysel produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 0,9 mld. EUR. 

Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 41 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto 

sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Island s úrovňou pridanej hodnoty 

0,1 mld. EUR, resp. 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku 

(4,4 mld. EUR). 
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Graf č. 221 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore kultúra a kreatívny 
priemysel (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v pätnástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 1 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Írsku (10,8 %) a na Malte (3,2 %).  

Podiel sektora kultúra a kreatívny priemysel na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 

1,6 %. Sektor kultúra a kreatívny priemysel má podpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej 

republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Česku (1,4 %).  
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Graf č. 222 Medzinárodné porovnanie podielu sektora kultúra a kreatívny priemysel na HDP v 
krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor kultúra a kreatívny priemysel v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 1,6 mld. EUR a 

na celkovej produkcii sa podieľa 0,7 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Írsku a na Malte, kde vyprodukoval 40 mld. 

EUR, resp. 1,3 mld. EUR a tak tvoril 8,2 %, resp. 4,7 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora 

v krajinách Írsko a Malta, a to medziročne o 0,5 p. b., resp. 0,35 p. b. V rámci krajín V4 má sektor 

najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Česku (1,1 %). 
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Graf č. 223 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore kultúra a kreatívny priemysel 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 224 Medzinárodné porovnanie podielu sektora kultúra a kreatívny priemysel na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore kultúra a 

kreatívny priemysel v Slovenskej republike bola na úrovni 54,9 %, t. j. o 8,3 p. b. vyššia než bol priemer 

krajín EÚ 27 (46,5 %). V porovnaní s európskymi krajinami, podiel pridanej hodnoty na produkcii 

sektora je pomerne vysoký a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Rumunsko a Írsko tvorila 65 %, resp. 64 % celkovej hodnoty produkcie 

sektora kultúra a kreatívny priemysel. Slovenská republika tak patrí medzi 16 % krajín s najvyšším 
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podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika 

na prvom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Maďarsku (42,8 %).  

Graf č. 225 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore kultúra 
a kreatívny priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor kultúra a kreatívny priemysel v Slovenskej republike dosahoval 19,5 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne nízku. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 25,7 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 13 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Švédsko 

a Portugalsko sa na investície vynaložilo 64,9 %, resp. 48,6 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 226 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore kultúra a 
kreatívny priemysel 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora kultúra a kreatívny priemysel 0,8 % investícií. V porovnaní 

s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 24 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou 

sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Švédsko a Írsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 6 %, resp. 5 % celkových investícií. Naopak, 
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investície v sektore kultúra a kreatívny priemysel sú utlmené v krajinách ako Island a Nórsko, kde sa 

zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 227 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore kultúra a kreatívny priemysel 
na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne vysoký podiel investícií (6,3 %). Slovenská republika sa nachádza v hornej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora kultúra a kreatívny priemysel smeruje do IKT vybavenia 

v krajinách ako Portugalsko a Rakúsko (13,6 %, resp. 11,9 %). 
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Graf č. 228 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore kultúra a kreatívny priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 59 % investícií sektora kultúra a kreatívny priemysel. V krajinách ako Írsko a Švédsko 93,9 %, 

resp. 93,5 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí medzi 

50 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 229 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore kultúra a kreatívny priemysel 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Vzdelávanie, výchova a šport 

Sektor vzdelávanie, výchova a šport produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 4,5 mld. EUR. 

Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 41 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto 

sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Malta s úrovňou pridanej hodnoty 

0,4 mld. EUR, resp. 0,8 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku 

(29 mld. EUR). 
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Graf č. 230 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore vzdelávanie, výchova 
a šport (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v štyroch krajinách nižší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 5,3 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor na Islande (9,7 %) a v Dánsku (9,2 %).  

Podiel sektora vzdelávanie, výchova a šport na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 

7,2 %. Sektor vzdelávanie, výchova a šport má podpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej 

republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Maďarsku (7,4 %).  
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Graf č. 231 Medzinárodné porovnanie podielu sektora vzdelávanie, výchova a šport na HDP v 
krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor vzdelávanie, výchova a šport v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 8,2 mld. EUR 

a na celkovej produkcii sa podieľa 3,9 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor na Islande a v Dánsku, kde vyprodukoval 

3 mld. EUR, resp. 37 mld. EUR a tak tvoril 8,3 %, resp. 6,8 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora 

v krajinách Slovenská republika a Island, a to medziročne o 0,44 p. b., resp. 0,33 p. b. V rámci krajín V4 

má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Maďarsku (4,7 %). 
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Graf č. 232 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 233 Medzinárodné porovnanie podielu sektora vzdelávanie, výchova a šport na produkcii 
v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore vzdelávanie, 

výchova a šport v Slovenskej republike bola na úrovni 54,9 %, t. j. o 13,7 p. b. nižšia než bol priemer 

krajín EÚ 27 (68,7 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii 

sektora nízky a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Luxembursko a Španielsko tvorila 81,4 %, resp. 75,4 % celkovej 

hodnoty produkcie sektora vzdelávanie, výchova a šport. Slovenská republika tak patrí medzi 6 % krajín 
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s najnižším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská 

republika na štvrtom mieste, najvyššia miera pridanej hodnoty bola v Maďarsku (68 %).  

Graf č. 234 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
vzdelávanie, výchova a šport 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Sektor vzdelávanie, výchova a šport v Slovenskej republike dosahoval 17,7 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 17,9 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 53 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Maďarsko 

a Fínsko sa na investície vynaložilo 32,4 %, resp. 28,8 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 235 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
vzdelávanie, výchova a šport 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V Slovenskej republike smeruje do sektora vzdelávanie, výchova a šport 3,9 % investícií. V porovnaní 

s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 30 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou 

sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Spojené kráľovstvo a Francúzsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 9,7 %, resp. 8,6 % celkových 

investícií. Naopak, investície v sektore vzdelávanie, výchova a šport sú utlmené v krajinách ako Írsko 

a Rumunsko, kde sa zrealizovalo menej ako 3 % celkových investícií. 

Graf č. 236 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora vzdelávanie, výchova 

a šport, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní 

s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne 

nízky podiel investícií (1,1 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac 

investícií sektora vzdelávanie, výchova a šport smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Rumunsko a 

Holandsko (38,3 %, resp. 8,3 %). 

Graf č. 237 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Verejné služby a správa 

Sektor verejné služby a správa produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 6,2 mld. EUR. Z 

hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 41 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto 

sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Severné Macedónsko a Malta s úrovňou pridanej hodnoty 
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0,5 mld. EUR, resp. 0,7 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v Poľsku 

(25,8 mld. EUR). 

Graf č. 238 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore verejné služby a 
správa (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v desiatich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 7,3 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Lichtenštajnsku (10,4 %) a vo Švajčiarsku (10,4 %).  
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Podiel sektora verejné služby a správa na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 6,6 %. 

Sektor verejné služby a správa má nadpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. 

V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Maďarsku (7,9 %).  

Graf č. 239 Medzinárodné porovnanie podielu sektora verejné služby a správa na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor verejné služby a správa v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 8,9 mld. EUR a na celkovej 

produkcii sa podieľa 4,2 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky medziročne zvýšil. 

Najväčší podiel na produkcii má sektor vo Švajčiarsku a v Grécku, kde vyprodukoval 95,2 mld. EUR, 

resp. 20,5 mld. EUR a tak tvoril 7,4 %, resp. 6,9 % produkcie. Najviac vzrástol podiel sektora v krajinách 



   
 
 

866 
 
 

Slovenská republika a Nórsko, a to medziročne o 0,4 p. b., resp. 0,2 p. b. V rámci krajín V4 má sektor 

najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Maďarsku (5 %). 

Graf č. 240 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore verejné služby a správa 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 241 Medzinárodné porovnanie podielu sektora verejné služby a správa na produkcii v 
krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore verejné služby a 

správa v Slovenskej republike bola na úrovni 69,1 %, t. j. o 0,5 p. b. vyššia než bol priemer krajín EÚ 27 

(68,6 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii sektora 

priemerný a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Rumunsko a Grécko tvorila 81,8 %, resp. 77,6 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora verejné služby a správa. Slovenská republika tak patrí medzi 42 % krajín s najvyšším 
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podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika 

na druhom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Maďarsku (67,7 %).  

Graf č. 242 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore verejné 
služby a správa 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor verejné služby a správa v Slovenskej republike dosahoval 33,2 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych krajinách 
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sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 28,8 % pridanej hodnoty. Slovenská republika 

tak patrí medzi 50 % krajín s najvyššou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Nórsko 

a Lotyšsko sa na investície vynaložilo 60,2 %, resp. 55,4 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 243 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore verejné 
služby a správa 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora verejné služby a správa 10,2 % investícií. V porovnaní 

s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 47 % krajín s najvyššou investičnou aktivitou 

sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Luxembursko a Lotyšsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 17,5 %, resp. 16,9 % celkových 
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investícií. Naopak, investície v sektore verejné služby a správa sú utlmené v krajinách ako Írsko 

a Rakúsko, kde sa zrealizovalo menej ako 4 % celkových investícií. 

Graf č. 244 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore verejné služby a správa na 
celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora verejné služby a 

správa, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní 

s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne 

nízky podiel investícií (2,2 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac 
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investícií sektora verejné služby a správa smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Spojené kráľovstvo 

a Rumunsko (9,3 %, resp. 7,6 %). 

Graf č. 245 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore verejné služby a správa 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 7,2 % investícií sektora verejné služby a správa. V krajinách ako Spojené kráľovstvo a Švédsko 

24,9 %, resp. 23,1 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská republika tak patrí 

medzi 31 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 246 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore verejné služby a správa 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Administratíva, ekonomika, manažment 

Sektor administratíva, ekonomika, manažment produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 

4,1 mld. EUR. Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 44 % krajín s najnižšou pridanou 

hodnotou tohto sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Malta a Bosna a Hercegovina s úrovňou 

pridanej hodnoty 0,2 mld. EUR, resp. 0,3 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú 

hodnotu v Poľsku (21 mld. EUR). 
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Graf č. 247 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore administratíva, 
ekonomika, manažment (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v štrnástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 4,8 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Lichtenštajnsku (19,9 %) a v Belgicku (11,1 %).  

Podiel sektora administratíva, ekonomika, manažment na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo 

úrovne 5,1 %. Sektor administratíva, ekonomika, manažment má podpriemerné postavenie v 



   
 
 

874 
 
 

hospodárstve Slovenskej republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v 

Maďarsku (4,9 %).  

Graf č. 248 Medzinárodné porovnanie podielu sektora administratíva, ekonomika, manažment 
na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor administratíva, ekonomika, manažment v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 7,4 mld. 

EUR a podieľa sa 3,5 %-mi na celkovej produkcii. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne znížil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Lichtenštajnsku a v Belgicku, kde 

vyprodukoval 1,1 mld. EUR, resp. 83,5 mld. EUR a tak tvoril 14,3 %, resp. 8,6 % produkcie. Najviac 
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vzrástol podiel sektora v krajinách Litva a Francúzsko, a to medziročne o 0,2 p. b., resp. 0,17 p. b. 

V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Slovenskej republike. 

Graf č. 249 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 250 Medzinárodné porovnanie podielu sektora administratíva, ekonomika, manažment 
na produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore administratíva, 

ekonomika, manažment v Slovenskej republike bola na úrovni 55,1 %, t. j. o 2,7 p. b. nižšia než bol 

priemer krajín EÚ 27 (57,8 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na 

produkcii sektora nízky a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Lotyšsko a Cyprus tvorila 70,6 %, resp. 67,4 % celkovej hodnoty 

produkcie sektora administratíva, ekonomika, manažment. Slovenská republika tak patrí medzi 21 % 
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krajín s najnižším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je 

Slovenská republika na treťom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku (45,9 %).  

Graf č. 251 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
administratíva, ekonomika, manažment 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor administratíva, ekonomika, manažment v Slovenskej republike dosahoval 8,4 %-nú mieru 

investícií, čo sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych 
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krajinách sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 6,1 % pridanej hodnoty. Slovenská 

republika tak patrí medzi 38 % krajín s najvyššou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako 

Česko a Belgicko sa na investície vynaložilo 14,2 %, resp. 12,6 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 252 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
administratíva, ekonomika, manažment 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora administratíva, ekonomika, manažment 1,7 % investícií. 

V porovnaní s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 29 % krajín s najvyššou investičnou 

aktivitou sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v 

krajinách ako Írsko a Belgicko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 5,4 %, resp. 5,2 % celkových 

investícií. Naopak, investície v sektore administratíva, ekonomika, manažment sú utlmené v krajinách 

ako Nórsko a Island, kde sa zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 
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Graf č. 253 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora administratíva, 

ekonomika, manažment, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (2,7 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora administratíva, ekonomika, manažment smeruje do IKT 

vybavenia v krajinách ako Švédsko a Island (14,1 %, resp. 12,6 %). 
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Graf č. 254 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 8,3 % investícií sektora administratíva, ekonomika, manažment. V krajinách ako Írsko 

a Spojené kráľovstvo 98,8 %, resp. 55,5 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. 

Slovenská republika tak patrí medzi 17 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 255 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Zdravotníctvo, sociálne služby 

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 3,5 mld. EUR. 

Z hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 38 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto 

sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Lichtenštajnsko a Severné Macedónsko s úrovňou pridanej 

hodnoty 0,1 mld. EUR, resp. 0,4 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v 

Poľsku (20,7 mld. EUR). 
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Graf č. 256 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore zdravotníctvo, 
sociálne služby (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v piatich krajinách nižší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 4,2 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor vo Švédsku (11,5 %) a v Nórsku (11,5 %).  

Podiel sektora zdravotníctvo, sociálne služby na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 

6,3 %. Sektor zdravotníctvo, sociálne služby má podpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej 

republiky. V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Česku (4,7 %).  
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Graf č. 257 Medzinárodné porovnanie podielu sektora zdravotníctvo, sociálne služby na HDP v 
krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 5,3 mld. EUR a 

na celkovej produkcii sa podieľa 2,5 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor vo Švédsku a v Nórsku, kde vyprodukoval 

61,6 mld. EUR, resp. 46,5 mld. EUR a tak tvoril 7,8 %, resp. 7,8 % produkcie. Najviac vzrástol podiel 

sektora v krajinách Rumunsko a Bosna a Hercegovina, a to medziročne o 0,2 p. b., resp. 0,19 p. b. 

V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (3,6 %). 
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Graf č. 258 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 259 Medzinárodné porovnanie podielu sektora zdravotníctvo, sociálne služby na 
produkcii v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore zdravotníctvo, 

sociálne služby v Slovenskej republike bola na úrovni 66,7 %, t. j. o 1,7 p. b. vyššia než bol priemer 

krajín EÚ 27 (65 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii 

sektora priemerný a sektor je menej náročný na výrobné vstupy (nízky podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Nórsko a Írsko tvorila 78,2 %, resp. 75,1 % celkovej hodnoty produkcie 

sektora zdravotníctvo, sociálne služby. Slovenská republika tak patrí medzi 47 % krajín s najvyšším 
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podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská republika 

na prvom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Poľsku (54,2 %).  

Graf č. 260 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore 
zdravotníctvo, sociálne služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor zdravotníctvo, sociálne služby v Slovenskej republike dosahoval 11,1 %-nú mieru investícií, čo 

sa v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 9,2 % pridanej hodnoty. Slovenská republika tak 

patrí medzi 33 % krajín s najvyššou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Belgicko 

a Rumunsko sa na investície vynaložilo 15,5 %, resp. 14,9 % pridanej hodnoty sektora. 

Graf č. 261 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore 
zdravotníctvo, sociálne služby 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora zdravotníctvo, sociálne služby 2 % investícií. V porovnaní 

s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 35 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou 
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sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Holandsko a Portugalsko, kde bolo realizovaných v tomto sektore 5,6 %, resp. 4,2 % celkových 

investícií. Naopak, investície v sektore zdravotníctvo, sociálne služby sú utlmené v krajinách ako Island 

a Írsko, kde sa zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 262 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 
na celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Význam a prínosy informačných a komunikačných technológií pre rozvoj sektora zdravotníctvo, 

sociálne služby, ako aj národného hospodárstva ako celku je už dnes nespochybniteľný. V porovnaní 
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s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie majetku pomerne 

nízky podiel investícií (1,4 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici rebríčka krajín. Najviac 

investícií sektora zdravotníctvo, sociálne služby smeruje do IKT vybavenia v krajinách ako Rakúsko a 

Spojené kráľovstvo (19,5 %, resp. 11,5 %). 

Graf č. 263 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 2,1 % investícií sektora zdravotníctvo, sociálne služby. V krajinách ako Grécko a Spojené 

kráľovstvo 49,2 %, resp. 33,6 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská 

republika tak patrí medzi 14 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 264 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Remeslá a osobné služby 

Sektor remeslá a osobné služby produkuje v Slovenskej republike pridanú hodnotu 1 mld. EUR. Z 

hľadiska tvorby pridanej hodnoty tak patrí medzi 41 % krajín s najnižšou pridanou hodnotou tohto 

sektora. Na chvoste krajín sa nachádzajú Island, Bosna a Hercegovina, Malta a Severné Macedónsko 

s úrovňou pridanej hodnoty 0,1 mld. EUR. V rámci krajín V4 má sektor najvyššiu pridanú hodnotu v 

Poľsku (6,5 mld. EUR). 
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Graf č. 265 Medzinárodné porovnanie úrovne pridanej hodnoty v sektore remeslá a osobné 
služby (v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri pohľade na postavenie sektora v krajine z hľadiska jeho príspevku k tvorbe HDP krajiny, má sektor 

v trinástich krajinách dominantnejší podiel ako v Slovenskej republike, kde tvorí približne 1,2 % HDP. 

Najvýznamnejšie postavenie má sektor v Taliansku (2,9 %) a na Cypre (2,2 %).  

Podiel sektora remeslá a osobné služby na HDP v EÚ 27 sa v priemere pohybuje okolo úrovne 1,3 %. 

Sektor remeslá a osobné služby má podpriemerné postavenie v hospodárstve Slovenskej republiky. 

V rámci krajín V4 má sektor najvyšší príspevok na tvorbe HDP v Poľsku (1,4 %).  
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Graf č. 266 Medzinárodné porovnanie podielu sektora remeslá a osobné služby na HDP v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor remeslá a osobné služby v Slovenskej republike vyprodukoval hodnotu 1,5 mld. EUR 

a na celkovej produkcii sa podieľa 0,7 %-mi. Podiel sektora sa na produkcii Slovenskej republiky 

medziročne zvýšil. Najväčší podiel na produkcii má sektor v Taliansku a v Spojenom kráľovstve, kde 

vyprodukoval 59,6 mld. EUR, resp. 57 mld. EUR a tak tvoril 1,7 %, resp. 1,3 % produkcie. Najviac 

vzrástol podiel sektora v krajinách Grécko a Chorvátsko, a to medziročne o 0,09 p. b., resp. 0,09 p. b. 

V rámci krajín V4 má sektor najdominantnejší podiel na celkovej produkcii v Poľsku (0,9 %). 
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Graf č. 267 Medzinárodné porovnanie úrovne produkcie v sektore remeslá a osobné služby 
(v mld. EUR) 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Graf č. 268 Medzinárodné porovnanie podielu sektora remeslá a osobné služby na produkcii v 
krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Miera pridanej hodnoty (t. j. podiel pridanej hodnoty na objeme produkcie) v sektore remeslá a osobné 

služby v Slovenskej republike bola na úrovni 68,6 %, t. j. o 0,1 p. b. nižšia než bol priemer krajín EÚ 27 

(68,8 %). V porovnaní s európskymi krajinami je podiel pridanej hodnoty na produkcii sektora 

priemerný a sektor je náročný na výrobné vstupy (vysoký podiel medzispotreby).  

Pridaná hodnota v krajinách ako Lichtenštajnsko a Španielsko tvorila 90 %, resp. 84,4 % celkovej 

hodnoty produkcie sektora remeslá a osobné služby. Slovenská republika tak patrí medzi 48 % krajín 
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s najnižším podielom pridanej hodnoty na produkcii v sektore. V rebríčku v rámci krajín V4 je Slovenská 

republika na prvom mieste, najnižšia miera pridanej hodnoty bola v Česku (62,4 %).  

Graf č. 269 Medzinárodné porovnanie podielu pridanej hodnoty na produkcii v sektore remeslá 
a osobné služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Sektor remeslá a osobné služby v Slovenskej republike dosahoval 5,3 %-nú mieru investícií, čo sa 

v medzinárodnom porovnaní považuje za relatívne vysokú. Vo vybraných európskych krajinách 

sa na investície v tomto sektore vynaložilo v priemere 4,9 % pridanej hodnoty. Slovenská republika tak 

patrí medzi 50 % krajín s najnižšou mierou investovania v tomto sektore. V krajinách ako Rakúsko 

a Belgicko sa na investície vynaložilo 23,1 %, resp. 8,7 % pridanej hodnoty sektora.  

Graf č. 270 Medzinárodné porovnanie podielu investícií na pridanej hodnote v sektore remeslá 
a osobné služby 

Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V Slovenskej republike smeruje do sektora remeslá a osobné služby 0,3 % investícií. V porovnaní 

s ostatnými krajinami, patrí Slovenská republika medzi 29 % krajín s najvyššou investičnou aktivitou 

sektora vzhľadom na celkové investície krajiny. Významnú investičnú aktivitu má sektor v krajinách ako 

Rakúsko a Spojené kráľovstvo, kde bolo realizovaných v tomto sektore 0,9 %, resp. 0,4 % celkových 
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investícií. Naopak, investície v sektore remeslá a osobné služby sú utlmené v krajinách ako Írsko 

a Rumunsko, kde sa zrealizovalo menej ako 1 % celkových investícií. 

Graf č. 271 Medzinárodné porovnanie podielu investícií v sektore remeslá a osobné služby na 
celkových investíciách v krajine 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami smeruje v Slovenskej republike do tejto kategórie 

majetku pomerne nízky podiel investícií (0,7 %). Slovenská republika sa nachádza v dolnej polovici 

rebríčka krajín. Najviac investícií sektora remeslá a osobné služby smeruje do IKT vybavenia v krajinách 

ako Portugalsko a Spojené kráľovstvo (12,8 %, resp. 8,2 %). 
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Graf č. 272 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do IKT vybavenia na celkových 
investíciách v sektore remeslá a osobné služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri zohľadnení investícií do duševného vlastníctva, v Slovenskej republike do tejto oblasti smerovalo 

približne 1,1 % investícií sektora remeslá a osobné služby. V krajinách ako Spojené kráľovstvo 

a Švédsko 32,2 %, resp. 26,2 % investícií tvorili investície do duševného vlastníctva. Slovenská 

republika tak patrí medzi 8 % krajín s najnižšou investičnou aktivitou v tejto oblasti. 
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Graf č. 273 Medzinárodné porovnanie podielu investícií do duševného vlastníctva na celkových 
investíciách v sektore remeslá a osobné služby 

 
Zdroj: EUROSTAT, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Zhrnutie 

Podstatným trendom  v podmienkach Slovenskej republiky je orientácia ekonomiky na komodity s 

nízkou mierou pridanej hodnoty a na oblasti, ktorých podiel pridanej hodnoty na vytvorenej produkcii 

je nižší ako váha vstupov do výroby (medzispotreby). Najvýraznejšie sa to prejavuje v automobilovom 

priemysle, kde sa pridaná hodnota podieľa na produkcii iba jednou pätinou, zatiaľ čo položky 

medzispotreby predstavujú až 80 %. V hodnote produkcie automobilového priemyslu je teda priveľký 

podiel spotrebovaných vstupov (medzispotreba) a príliš malý podiel pridanej hodnoty. Samozrejme z 

charakteru priemyselnej výroby vyplýva, že ide o činnosť, ktorá si žiada veľa spotrebovávaných 

výrobných vstupov na jednotku výstupu.  

Napriek nízkemu podielu pridanej hodnoty na produkcii automobilového priemyslu, ide o jeden zo 

sektorov s najvyšším podielom na HDP v Slovenskej republike. Vysoký príspevok na tvorbe HDP má 

aj sektor bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva. V porovnaní s európskymi krajinami má 

Slovenská republika štvrtý najvyšší podiel automobilového priemyslu na HDP, avšak z hľadiska 

postavenia bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva sa nachádza v poslednej tretine krajín. Pri 

pohľade na pomer vyprodukovanej pridanej hodnoty k celkovému objemu produkcie, takmer 68 % 
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produkcie bankovníctva tvorí pridaná hodnota, v prípade automobilového priemyslu iba necelých 20 

%.  

Okrem automobilového priemyslu a bankovníctva majú sektory ako stavebníctvo, verejné služby, 

obchod, marketing, doprava alebo vzdelávanie viac ako 5 %-ný podiel na HDP. V medzinárodnom 

meradle je tak Slovenská republika medzi TOP 11 európskymi krajinami. V rámci Slovenskej republiky 

majú sektory ako obchod a vzdelávanie síce vysoký podiel na HDP, no v porovnaní s európskymi 

krajinami ide o nízky podiel. Napríklad v Dánsku alebo na Malte sa príspevok vzdelávania k tvorbe HDP 

pohybuje okolo 9 %.  Na Malte a v Grécku je viac ako pätina HDP vytvorená sektorom obchod, 

marketing, gastronómia a cestovný ruch. 

V službách (verejné služby a správa, remeslá a osobné služby, bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo, zdravotníctvo, sociálne služby, administratíva, ekonomika, manažment) sa v 100 eurách 

produkcie spája viac ako 66 EUR pridanej hodnoty a menej ako 35 EUR medzispotreby. V porovnaní 

s priemyselnými odvetviami (automobilový priemysel, elektrotechnika, hutníctvo, energetika, plyn 

elektrina), kde sa pridaná hodnota podieľa na produkcii menej ako 24 %-mi, ide o markantný rozdiel. 

V medzinárodnom meradle sa Slovenská republika nachádza v druhej polovici rebríčka krajín. 

Investičná aktivita má značný vplyv na možnosť zvýšenia výkonnosti sektorov. Najviac, až 23 % investícií 

Slovenskej republiky smeruje do bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva, napriek tomu je 

Slovenská republika  na chvoste rebríčka európskych krajín. Francúzsko a Luxembursko totiž investujú 

dvojnásobný podiel investícií do tejto oblasti. V Slovenskej republike viac ako 10 % investícií smeruje 

do automobilového priemyslu, ale aj do sektorov ako obchod, marketing, gastronómia, cestovný ruch 

alebo verejné služby a správa. V oblasti automobilového priemyslu, ale aj v oblasti obchodu, 

marketingu, gastronómie a cestovného ruchu, sme v medzinárodnom meradle na druhom mieste, iba 

v Česku smeruje do automobilového priemyslu vyšší podiel investícií (12 %), v oblasti obchodu je na 

prvom mieste Grécko so 14 %-mi.  

Investície do IKT vybavenia tvoria dôležitú oblasť investičnej aktivity sektorov. IKT vedú k dynamizácii 

ekonomiky sektorov, ale aj celej krajiny, pričom majú priamy efekt na ekonomický rast a vytváranie 

pracovných miest. Okrem sektora informačných a komunikačných technológií, ktorý do IKT vybavenia 

investuje približne 23 % investícií, taktiež aj v energetike viac ako 10 % investícií smeruje do tejto 

oblasti.  
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5.4 Podpora spolupráce a mobility   

 Mapovanie povolaní /zamestnaní, odborných vedomostí a zručností v platforme 

ESCO 

V rámci medzinárodnej spolupráce realizačný tím SRI  priebežne realizuje odborné práce v súvislosti s 

mapovaním povolaní/zamestnaní, odborných vedomostí a zručností v národnom prostredí (Register 

zamestnaní a Register kompetencií) a v prostredí využívaným v rámci Európskej siete služieb 

zamestnanosti (ďalej len „EURES“), konkrétne v rámci Európskej klasifikácie zručností/kompetencií, 

kvalifikácií a povolaní (ďalej len „ESCO“) ako hlavným komunikačným prostriedkom na trhu práce v EÚ. 

V súvislosti s povinnosťou členských štátov v rámci implementácie referenčnej klasifikácie ESCO62 do 

národného prostredia, za účelom párovania voľných pracovných miest a uchádzačov o zamestnanie, 

sa v súčasnom období mapujú kompetencie a povolania a vytvárajú sa prevodníky medzi klasifikáciou 

ESCO a národnou databázou kompetencií v SR. 

Za účelom kvalitného splnenia úloh boli vytvorené (okrem hlavného Projektového tímu) viaceré 

odborné tímy, a to:  

1. Tím pre ESCO - zodpovedá za vytvorenie väzieb medzi vybranými klasifikáciami, 

2. Tím pre povolania – zodpovedá za tvorbu prepojení medzi zamestnaniami štatistickej 

klasifikácie zamestnaní (ďalej len „SK ISCO-08“) a povolaniami klasifikácie ESCO a 

3. Tím pre zručnosti – zodpovedá za tvorbu prepojení medzi národným registrom kompetencií 

a zručnosťami klasifikácie ESCO.  

Priebežne sa realizujú online stretnutia so zástupcami ESCO tímu so zameraním na problematiku 

mapovania zamestnaní i zručností a riešia sa aktuálne problémy a dotazy súvisiace s mapovaním. 

Európska Komisia (ďalej len „EK“) ku klasifikácii ESCO poskytuje viaceré dokumenty, pričom jedným z 

najdôležitejších je manuál63, ktorý obsahuje popis postupov a odporúčaní súvisiacich s tvorbou 

prevodových vzťahov. 

 
62 buď priamo alebo prostredníctvom prevodníkov 
63 ESCO Implementation manual 

https://ec.europa.eu/esco/portal/document/sk/6d66d96b-f2d9-405f-be49-15dbcc31f99c
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Na účely mapovania vytvorila EK64, v rámci prevodových vzťahov, tzv. Mapping Platform65. Jej použitie 

je zo strany členských štátov dobrovoľné - väčšina z nich však vytvára prevodové vzťahy práve tu. 

Odborné tímy v prvej fáze vytvárajú mapovacie vzťahy, neskôr príde k ich posudzovaniu, 

schvaľovaniu/zamietnutiu/vymazaniu, zmene statusu a pod. 

Spoločným menovateľom pri mapovaní povolaní/zamestnaní je medzinárodná štandardná klasifikácia 

zamestnaní (ďalej len „ISCO-08“). Realizované sú obojstranné mapovania, ktoré slúžia ako 

mechanizmus zabezpečenia kvality, nakoľko mapovanie z opačného smeru môže viesť aj k odlišným 

mapovacím vzťahom. V tejto súvislosti je cieľom komplexné mapovanie v oboch smeroch, pričom 

každé povolanie v ESCO by malo byť namapované aspoň na jedno zamestnanie v národnej klasifikácii 

zamestnaní. 

Čo sa týka zručností, vedomostí a kompetencií – identifikovaných sektorovými radami ide o vzájomnú 

detailnú komparáciu využívaných klasifikácií a databáz na oboch stranách, zohľadnenie úrovní a 

následné mapovanie jednotlivých oblastí. V oboch prípadoch sú mapovacie vzťahy vyjadrené ako: 

presná zhoda, približná zhoda, všeobecnejší alebo špecifickejší údaj ako mapovací základ. 

 WATT ELSE (NetWork for dynamic Actors involved in The Transition of competences 

in the Energy field facing Learning challengeS in Europe)  

Spolupráca na iniciatíve WATT ELSE, ktorej hlavným zameraním je medzinárodná budúcnosť sektora 

energetiky, pokračovali na osobnom pracovnom stretnutí v Rumunsku v meste Jasy. Organizátorom 

tohto stretnutia bol tentokrát Školský inšpektorát Jasy, inštitút, ktorý je zodpovedný za hodnotenie 

a kontrolu vzdelávacieho procesu v celom regióne Jasy. Pre partnerov išlo o prvú príležitosť 

personálneho rokovania po rok a pol čakania na osobné stretnutie. Vzhľadom na to, že iniciatíva je 

zameraná najmä na prehĺbenie zahraničnej spolupráce, išlo o  príležitosť povýšiť spoluprácu na vyššiu 

úroveň. 

  

 
64 Návod na použitie Mapovacej platformy je nasledujúci: ESCO mapping platform user manual 
65 bližšie informácie tu: https://ec.europa.eu/esco/mapping/select 

https://ec.europa.eu/esco/portal/document/sk/7e63ff96-1821-42dc-a9c4-2a00db4902b3
https://ec.europa.eu/esco/mapping/select
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Obrázok č. 274 Školský inšpektorát Jasy 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Minulé a budúce aktivity  

Oficiálny začiatok spolupráce bol v januári 2019,  v tom čase sa predpokladalo, že zahraničné pracovné 

stretnutia budú vo frekvencii každých troch mesiacov. V súvislosti s pandémiou boli však zahraničné 

návštevy pozastavené a samotné práce na projekte boli realizované jednotlivo každým partnerom. 

Dané pracovné stretnutie teda poskytlo príležitosť na zosynchronizovanie partnerov v rámci minulých 

aj budúcich pracovných úloh. Hlavnou témou bola jednoznačne tvorba štruktúry štandardov 

zamestnaní v energetickom sektore, v ktorej nechýbala charakteristika povolaní a taktiež vyžadované 

kompetencie. Celkovo partneri na pracovnom stretnutí zhrnuli tieto aktivity: 

▪ súhrn štatistických výstupov energetického sektora v jednotlivých krajinách, 

▪ súhrn budúcich cieľov energetického sektora v jednotlivých krajinách, 

▪ tvorba „európskych“ štandardov zamestnaní, 

▪ mapovanie tréningových ciest v súvislosti so štandardami zamestnaní. 
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Prezentovanie projektu Sektorovo riadenými inováciami zahraničným partnerom 

V súvislosti s prebiehajúcou aktivitou tvorby európskych štandardov bol zahraničným partnerom 

prezentovaný  Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce (ďalej len 

„SRI“). Daná prezentácia zahŕňala: 

▪ predstavenie zmyslu projektu a cieľovú skupinu projektu , 

▪ zloženie sektorových rád a ich aktivity, 

▪ národné štandardy zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) a ich štruktúra, 

▪ informačný systém NP SRI, 

▪ proces tvorby a revízie NŠZ. 

Zahraniční partneri uznali význam NP SRI a pozitívne ocenili rozsah a robustnosť SRI. Ako odporúčanie 

partneri uviedli zaviesť  do štruktúry NŠZ položku, ktorá by popisovala rôzne školy v krajine, v ktorých 

by daný človek mohol študovať, aby sa zamestnal v danom povolaní. 

Pripravovaný seminár o energetike a jej význame 

Technické vedy ako je strojárstvo, elektrotechnika a teda najmä energetika, trpia v poslednom čase 

nedostatkom záujmu mladých o ich štúdium. Tento problém eviduje nielen Slovenská republika, ale aj 

ostatné popredné európske štáty. Dôvodov je niekoľko: štúdium technických vied je pomerne 

náročnejšie oproti iným smerom, no najmä bežná verejnosť nepozná „krásu“ a náležitosti práce 

v tomto sektore, a je teda náročné odovzdávať tieto informácie mladším generáciám. Partneri sa 

rozhodli pripraviť náučný seminár, s cieľom popularizovať túto vedu a priemysel pre širokú verejnosť. 

Počas najbližších pracovných stretnutí partnerov, z ktorých najbližšie sa uskutoční v Grécku počas 

septembra 2021, je na pláne príprava náučného semináru. Jeho realizácia je plánovaná na október 

2021 v Štokholme vo Švédsku. 

Návšteva Technickej univerzity v Jasy  

Program pracovného stretnutia zahŕňal taktiež prehliadku materiálno-technického a priestorového 

zabezpečenia Fakulty elektrotechniky, energetiky a aplikovanej informatiky na Technickej univerzite 

v Jasy. Fakulta bola založená už v roku 1910 a je jedna z najlepších v krajine spomedzi technicky 

zameraných fakúlt a druhá najlepšia fakulta v Rumunsku, čo sa vývoja a výskumu týka. Fakulta má k 

dispozícii niekoľko solárnych panelov, ktoré sú postavené len niekoľko metrov od vstupu do 
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vzdelávacích priestorov. Solárne panely sú postavené na kovovej konštrukcii, ktoré sa počas dňa 

automaticky nakláňajú k Slnku pre optimálne generovanie elektrickej energie. Dané solárne panely sú 

zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 275 Solárne panely Fakulty elektrotechniky, energetiky a aplikovanej informatiky 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Smart city Jasy 

Program pracovného stretnutia zahŕňal aj oficiálne privítanie partnerov zastupujúcim primátora mesta 

Jasy. Súčasťou tejto návštevy bola aj prezentácia o budúcnosti celého mesta. Mesto Jasy plánuje 

v najbližších rokoch transformovať svoju podobu do tzv. smart city. Tento koncept moderného mesta 

zasahuje zásadným spôsobom do kultúry, infraštruktúry, životného prostredia a energetiky v rámci 

riešenia otázky udržateľného rozvoja. Transformácia celého mesta do podoby smart city však nie je 

jednoduchá. Dôležitou otázkou, ktorú si je treba klásť je, či už v súčasnosti existujú technológie 

a zariadenia pochádzajúce zo sektora elektrotechniky a energetiky, ktoré by dokázali efektívne 

zabezpečiť transformáciu celého mesta.  
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 FEMALE (FOSTERING EMPLOYMENT OF MATERNITY LEAVERS)  

Ďalším strategickým partnerstvom, do ktorého sú zapojení členovia Realizačného tímu SRI, je 

poradensko-vzdelávacia platforma FEMALE, ktorej cieľom je uľahčenie návratu rodičov po rodičovskej 

dovolenke na trh práce. Cieľom partnerstva FEMALE bolo na základe prehľadu osvedčených postupov 

a programov fungujúcich v krajinách EÚ a na základe prieskumu medzi rodičmi, zamestnávateľmi 

a kariérovými poradcami vytvoriť poradensko-vzdelávací obsah pre rodičov vracajúcich sa po 

rodičovskej dovolenke na trh práce. Produktom je elektronická platforma, na ktorej sú spracované 

rôzne témy, ktoré je potrebné mať na zreteli pri uvažovaní o návrate do práce. Zámerom je, aby 

platforma prispela k objavovaniu a oboznamovaniu sa s možnosťami, ako uľahčiť zamestnanie rodičov. 

Okrem využívania platformy individuálne rodičmi, kde nájdu užitočné rady a motiváciu k uvažovaniu 

o možnostiach ako uľahčiť prechod z rodičovskej dovolenky do práce, je obsah platformy voľne 

dostupný aj pre poradcov a personalistov, keďže je dôležitá aj ich podpora a vzájomná spolupráca 

oboch strán. 

Výstupy vytvorené v rámci tohto partnerstva – výskumná štúdia „Podpora zamestnateľnosti rodičov 

v Európe“ a e-learningová platforma s poradensko-vzdelávacími materiálmi pre cieľovú skupinu boli 

sfinalizované počas sledovaného obdobia a predstavené na konferencii „Návrat do práce po 

rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú možnosti podpory?“, ktorá sa konala dňa 19. augusta 

2021 v Bratislave za účasti zástupcov Realizačného tímu SRI, ako aj medzinárodných partnerov 

z Holandska, Maďarska a Nórska. 
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Obrázok č. 276 Konferencia „Návrat do práce po rodičovskej dovolenke: Ako ho zvládnuť a aké sú 
možnosti podpory?“ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pokiaľ ide o širší pohľad, podpora zamestnania rodičov má dnes pred sebou viacero dôležitých výziev. 

Bez dostatočných zdrojov a kapacít a jasného záväzku podporovať túto časť pracovnej sily na 

systémovej úrovni nebude jednoduché udržať rastúcu zamestnanosť žien a zvyšujúci sa počet otcov na 

materskej, resp. otcovskej dovolenke. Ako ukazujú aj európske skúsenosti, je potrebné sa zamerať 

najmä na: 

▪ podporu flexibilných pracovných úväzkov, vrátane využívania delených pracovných miest, 

zavádzania tzv. „returnship“ programov, ale aj podpory práce z domu; 

▪ väčšiu flexibilitu pri poberaní rodičovského príspevku, napr. umožnením poberania vyššieho 

finančného príspevku po kratšiu dobu, čo môže umožniť skorší návrat do zamestnania 

a zároveň poskytnúť finančnú istotu pri zabezpečení starostlivosti o dieťa; 

▪ zavádzanie opatrení, ktoré budú motivovať čoraz viac otcov ísť na materskú/otcovskú 

dovolenku, čo prispeje k vyvažovaniu nerovností v starostlivosti o dieťa; 
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▪ poradenské, vzdelávacie a mentoringové programy zvyšujúce sebavedomie najmä tých 

rodičov, ktorí sa vracajú do práce po dlhšej pracovnej pauze, zamerané o.i. na zhodnotenie 

a rozvoj zručností, ako aj prehodnotenie kariérnych vyhliadok, túžob a ambícií. Dôležité je 

pritom podporiť aj udržanie kontaktu rodičov s pracovným prostredím tak, aby to vyhovovalo 

a bolo prospešné pre obe strany – rodičov aj zamestnávateľov. Čo sa týka poradenstva pre 

rodičov vracajúcich sa do zamestnania a ich prepájania so zamestnávateľmi, túto tému treba 

tiež dostať viac do povedomia a spropagovať; 

▪ sprehľadniť a zjednodušiť systém výpočtu príspevkov tak, aby bol zrozumiteľný pre všetky 

cieľové skupiny; 

▪ systematickú podporu rodinného podnikania; 

▪ v neposlednom rade je mimoriadne dôležité aj zvýšenie dostupnosti predškolských zariadení. 

Snahu posunúť sa v tejto oblasti ilustrujú mnohé aktivity, ktoré boli odprezentované na medzinárodnej 

konferencii a ktoré je ďalej potrebné podporiť aktivitou a súčinnosťou predovšetkým MPSVR SR, MF 

SR, ale aj ďalších rezortov, a napokon ich implementovať do vládnych politík a legislatívy. 

Dôležitá bude v tomto ohľade úspešná implementácia navrhovaných opatrení v rámci Stratégie 

a Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na r. 2021 – 2027 z dielne MPSVR SR, 

najmä pokiaľ ide o „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ a „Rovnosť príležitostí a prístup na 

trh práce“. 

 INTRO (Introduction to Digital Learning) 

Realizačný tím SRI je okrem iného zapojený aj do medzinárodnej iniciatívy INTRO „Introduction to 

Digital Learning“ Cieľom partnerov iniciatívy INTRO je vytvorenie vzdelávacích materiálov pre učiteľov 

a poskytovateľov vzdelania z oblasti digitálneho vzdelávania a digitálnych kompetencií. Spolu 

s partnermi z Portugalska, Poľska a Francúzska vytvárajú členovia Realizačného tímu SRI širokú škálu 

vzdelávacích materiálov, ako sú videá, PDF či podcasty, v ktorých sa nielen že poskytujú základné 

informácie o nástrojoch digitálneho vzdelávania, ale rovnako aj motivujú a inšpirujú učiteľov k ich 

adaptácii do každodennej rutiny. Vzdelávacie materiály nie sú určené len pre učiteľov a lektorov, ale aj 

pre samotných študentov, ktorým rovnako poskytujú jednoduché návody, ako začať pracovať 

s digitálnymi nástrojmi, či ako s ich pomocou urobiť učenie zábavnejšie a efektívnejšie.  
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Jedným z dlhodobých cieľov iniciatívy nie je len poskytovať vzdelávacie materiály, ale aj vytvoriť 

prostredie, kde si učitelia či žiaci môžu vymieňať svoje skúsenosti. Partneri preto plánujú využiť ako 

LMS – systém riadenia výučby jednoduché a bežne dostupné platformy, ako sú YouTube a Facebook. 

Tie sú práve dnešnej generácii študentov dobre známe a preto sú používateľsky jednoduché 

a atraktívne.  

V predchádzajúcom období si partneri nadefinovali nosné témy, ktorým sa venujú pri príprave 

vzdelávacieho obsahu. Ide o osem tém z oblasti „Ako učiť“ a osem tém z oblasti „Ako sa učiť“ pomocou 

digitálnych nástrojov. Vo vzdelávacích materiáloch sa autori venujú motivácii využívať digitálne 

nástroje, príprave pracovného prostredia v procese digitálneho vzdelávania, ktoré je možné využiť na 

učenie, zdieľanie a spoluprácu, či digitálnym zdrojom a ich bezpečnosti. Na tieto témy pripravili autori 

vzdelávacie materiály, ktoré partneri pretavili do formy audio a video výstupov. Vo svojich videách sa 

autori sústredili na jednoduchú vizualizáciu a upriamenie pozornosti na kľúčové body, na ktoré sa 

v procese digitálneho vzdelávania treba zamerať.  

Členovia realizačného tímu SRI pripravovali v sledovanom období video výstupy na štyri témy, a to: 

„Ako učiť“ pomocou digitálnych nástrojov 
 

▪ Ako zistiť, ktoré digitálne zdroje sú relevantné?  

▪ Sumár – ako učiť pomocou digitálnych nástrojov.    

 

„Ako sa učiť“ pomocou digitálnych nástrojov 
 

▪ Ako byť aktívnym v digitálnom vzdelávaní? 

▪ Ako efektívne spolupracovať prostredníctvom digitálnych nástrojov?  

 

„Ako učiť“ pomocou digitálnych nástrojov 
 

Ako zistiť, ktoré digitálne zdroje sú relevantne?  

Vzdelávacie materiály poukazujú na dôležitosť preverovať si (nielen) digitálne zdroje informácií. Autori 

v jednoduchých krokoch poskytujú návod, ako si učitelia môžu jednoducho ohodnotiť hodnovernosť 

a relevantnosť použitých zdrojov. 
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Obrázok č. 277 Ukážka zo vzdelávacieho materiálu na tému “Ako zistiť, ktoré digitálne zdroje sú 
relevantné?“   

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

Sumár – ako učiť pomocou digitálnych nástrojov   

Cieľom materiálu je poskytnúť zhrnutie všetkých siedmich videí vytvorených partnermi v kategórii „Ako 

učiť“ pomocou digitálnych nástrojov. Záujemcom poskytuje zhrnutie najdôležitejších bodov, na ktoré 

je potrebné sa zamerať v procese digitálneho vzdelávania.  

Obrázok č. 278 Ukážka zo vzdelávacieho materiálu na tému “Sumár – ako učiť pomocou digitálnych 
nástrojov“   

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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„Ako sa učiť“ pomocou digitálnych nástrojov 
 
Ako byť aktívnym v digitálnom vzdelávaní? 

Vzdelávacie materiály z kategórie „Ako sa učiť“ pomocou digitálnych nástrojov majú za úlohu pomôcť 

študentom pri prechode na digitálne vzdelávanie. Online nástroje poskytujú mnoho spôsobov, ako 

neostať len pasívnym prijímateľom informácií, ale umožňujú aktívne participovať na online vzdelávaní. 

Téma „Ako byť aktívnym v digitálnom vzdelávaní?“ sa zameriava na motiváciu študentov byť aktívnym 

účastníkom výučby a ponúka tipy, ako to jednoducho dosiahnuť.  

Obrázok č. 279 Ukážka zo vzdelávacieho materiálu na tému “Ako byť aktívnym v digitálnom 
vzdelávaní“ 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 

Ako efektívne spolupracovať prostredníctvom digitálnych nástrojov?  

Spolupráca je jedným z kľúčových nástrojov efektívneho vzdelávania. Vzdelávacie materiály na tému 

online kolaboratívnych nástrojov prinášajú možnosti ako ostať v spojení so spolužiakmi aj v online 

priestore.  
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Obrázok č. 280 Ukážka zo vzdelávacieho materiálu na tému “Ako efektívne spolupracovať 
prostredníctvom digitálnych nástrojov?“   

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 11 A JEJ 

PRÍLOHÁM   

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba  

Dátum doručenia 
pripomienky  

Obsah pripomienky  
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke  

PhDr. Hana 
Blažíčková  
(MK SR)  

17.9.2021  

Správa  
• Do dokumentu zapracovať zmenu v názve Sektorovej rady 

pre kultúru a kreatívny priemysel.  

 
Akceptované, zapracované 

Ing. Iveta 
Šimonovičová  
(MDaV SR)  

20.9.2021  

Príloha č. 22 – Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu  
• V časti 7 Publicita výsledkov... (str. 34)  v druhom odseku 

odporúčam uviesť celý názov Odvetvovej koncepcie 
odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, 
skupiny povolaní a odborných činností v rezorte dopravy a 
výstavby SR.  
 

• V Prílohe č. 5 pri sektorových opatreniach (najmä č. 3.1, 6.1, 
20.1, 25.1 a 39.1) upozorňujem na nevyhnutnosť zosúladenia 
zodpovednosti MDV SR za plnenie opatrení (zodpovedný 
subjekt), ako aj zodpovednosti za predpokladané zdrojové 
zabezpečenie opatrení, s kompetenciami MDV SR podľa 
zákona č. 575/2001 Z. z.      

 
• V Prílohe č. 11 odporúčam uvádzať finálne znenie Záznamu z 

rokovania Pracovnej skupiny pre koordináciu odborného 
vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby zo dňa 
14.7.2021.  

 
 
Akceptované, zapracované 

  

 
 
 
 
Akceptované, zapracované  

  

  

 
 
 
 
Akceptované, zapracované 

 

Ing. Iveta 
Šimonovičová  
(MDaV SR)  

20.9.2021  
  

Príloha č. 25 – Sektorová rada pre informačné technológie 
a telekomunikácie  
• V zozname skratiek (str. 8) odporúčam vypustiť skratku ÚPPVII 

(Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu), 

 

 
Akceptované, zapracované  
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba  

Dátum doručenia 
pripomienky  

Obsah pripomienky  
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke  
keďže táto inštitúcia už neexistuje. Skratku odporúčam 
vypustiť aj zo zoznamu skratiek v Prílohe č. 1. Súčasne 
navrhujem do obidvoch zoznamov skratiek doplniť skratku 
MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR).   
 

• V Tabuľke č. 4 (str. 16) odporúčam vysvetlenie pojmu „drony“ 
upraviť v zmysle čl. 3 bod 30 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o 
spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa 
zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva, t.j. 
(bezpilotné lietadlo), a to nasledovne: akékoľvek lietadlo 
prevádzkované autonómne alebo určené na samostatnú 
prevádzku alebo na pilotovanie na diaľku bez pilota na palube.  
 

• V časti 3.3.2 Vzdelávacie a učiace sa podniky... odporúčam na 
str. 21, 22, 23, 24 a 25 zjednotiť uvádzanie slova „lean“ podľa 
odkazu č. 7 pod čiarou a slovo písať veľkým začiatočným 
písmenom.  
 

• V Prílohe č. 1 odporúčam v rámci ID aktivity 250 (str. 9) 
vypustiť MIRRI ako zodpovedný subjekt (vrátane zdrojového 
zabezpečenia) a nahradiť ho MŠVVŠ SR. Ako spolupracujúci 
subjekt odporúčam doplniť MDV SR. MIRRI v uvedenej oblasti 
nevykonáva žiadne aktivity a nemá ani žiadne kompetencie. 
Koordináciu zabezpečuje MŠVVŠ SR (má zriadenú Slovenskú 
vesmírnu kanceláriu) a MDV SR pokrýva oblasť globálneho 
satelitného navigačného systému Galileo a EGNOS.   
 

  
  
  
  
  
  
Akceptované, zapracované  
  
  
  
  
  
  
 
 
Akceptované, zapracované  
  
  
  
 
Akceptované, zapracované  
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba  

Dátum doručenia 
pripomienky  

Obsah pripomienky  
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke  
• V Prílohe č. 1 odporúčam v rámci ID aktivity 218  (str. 17) 

vypustiť MIRRI ako zodpovedný subjekt (vrátane zdrojového 
zabezpečenia) a nahradiť ho MŠVVŠ SR, ktoré je zodpovedné 
za vzdelávanie. MIRRI nevykonáva v uvedenej oblasti žiadne 
aktivity a nemá ani žiadne kompetencie.  
 

• V Prílohe č. 1 odporúčam v rámci ID aktivity 242 (str. 49) 
doplniť ako spolupracujúci subjekt SARIO. Agentúra SARIO je 
súčasťou projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie, ktorý bol 
vytvorený spoločne s MŠVVŠ SR.   

Akceptované, zapracované   
  
  
  
  
 
Akceptované, zapracované   

JUDR. Zuzana 
Dzurendová  
(UV SR)  

  

Prílohe č. 29 a jej prílohe č. 1  

• v zozname členov pracovnej skupiny je potrebné zmeniť meno 
Veronika Bedejová na Veronika Bede. 

 
Akceptované, zapracované  

  

Termín zaslania Priebežnej správy č. 11 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 16.09.2021  

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 11 jej prílohám: 20.09.2021  




