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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) 

COP26  Klimatický samit OSN v Glasgowe  

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 
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CŽV   celoživotné vzdelávanie 

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 

ELA   Európsky orgán  práce (angl. European Labour Authority) 

EMF  Ellen MacArthur Foundation 

EP   Európsky parlament 

ERA   Európsky výskumný priestor 

EQF   Európsky kvalifikačný rámec (angl. European Qualification Framework) 

EPALE   elektronická platforma 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 
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EVP  Európsky vzdelávací priestor 

EVTA   Európske združenie odborného vzdelávania 

Fa BERG   Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 

FCHPT   Fakulta chémie a potravinárskej technológie 

FIIT STU  Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej 

univerzity 

GDPR   Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov 

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 

IIT  Taliansky technologický inštitút 

IKT  informačno – komunikačné technológie 

ILO   Medzinárodná organizácie práce 

INESC Inovačný ekosystém Sikorskyho výzva (Innovation Ecosystem Sikorsky 

Challenge) 

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 

ISFOL  Inštitút rozvoja odbornej prípravy 



43 
 

ISTAT  Taliansky štatistický inštitút 

ISTP   Integrovaný systém typových pozícií 

IT   informačné technológie 

ITAS   IT asociácia Slovenska 

KMK   Stála konferencia ministrov školstva a kultúry 

KOZ SR   Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky  

KPI   Kyjevský polytechnický inštitút Igora Sikorskyho 

MBO   odborné vzdelávanie (hol. Middelbaar Beroepsonderwijs) 

MDV SR   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

MF SR   Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

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 

NDI  Národná nadácia pre rozvoj a inovácie 

NEET  osoby, ktoré nemajú zamestnanie, nevzdelávajú sa a nezúčastňujú sa na  

  odbornej príprave (angl. Not in Education, Emopoyment, or Training)  

NGEU   Nástroj pre budúce generácie EÚ 

NHF EU   Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 

NIP   Národný inšpektorát práce 
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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 

NUTS 3 Klasifikácia štatistických územných jednotiek na tretej úrovni členenia, 

v Slovenskej republike je to kraj (taktiež samosprávny kraj, vyšší územný 

celok) 

NWO   Holandská rada pre výskum 

OECD  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (angl. The Organization 

for Economic Co-Operation and Development) 

OLA   Zmluva o operačnej úrovni služieb (angl. Operational Level Agreement) 

OSN   Organizácia spojených národov 

OV   odborná vedomosť 

OVP   Odborné vzdelávanie a príprava 

OZ   odborná zručnosť 

OŽP   ochrana životného prostredia 

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   verejná služba zamestnanosti (Public Employment Service) 

PIAAC   program hodnotenia kompetencií dospelých 

PISA  program pre medzinárodné hodnotenie študentov (angl. Programme for 

International Student Assessment) 

PNRR  Národný plán obnovy a odolnosti 

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 
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ROME  adresár pracovných pozícií a zamestnaní (Répertoire Opérationnel des 

Métiers et des Emplois)  

RPÚ   registrovaný pracovný úraz 

RRF  mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience 

Facility)  

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) 

SCAP  Akčný plán udržateľného oblečenia (Sustainable Clothing Action Plan) 

SCM   riadenie dodávateľského reťazca (angl. Supply Chain Mangement) 

Scopus odborne kurátorská abstraktná a citačná databáza (Expertly Curated 

Abstract & Citation database) 

SDV   systém duálneho vzdelávania 

Sektorové rady   Sector Skills Councils 

SIH   Slovak Investment Holding 

SK ISCO-08   Národná klasifikácia zamestnaní 

SK NACE Rev. 2   Štatistická klasifikácia ekonomických činností 

SKKR   Slovenský kvalifikačný rámec 

SLA  Zmluva o úrovni poskytovaných služieb (angl. Service Level Agreement) 

SOK   Systém overovania kvalifikácií 

SOPK   Slovenská obchodná a priemyselná komora 

SOŠ   stredná odborná škola 

SOU   stredné odborné učilište 

SOVVA  Slovenská organizácia pre výskum a vývoj (Slovak Organization for Research 

and Development activities) 
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SPK   Slovenská poľovnícka komora 

SPPK   Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

SR   Slovenská republika 

SRK   Slovenská rektorská konferencia 

SRI   Sektorovo riadené inovácie 

SRN   Spolková republika Nemecko 

SSRĽZ   Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

SŠ  stredné školy 

SŠN  sektorovo špecifická nezamestnanosť 

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 

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 

UI   umelá inteligencia 

UoZ   uchádzači o zamestnanie 

UMET   Ústav metalurgie 
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UNESCO   Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

UNIZA   Žilinská univerzita v Žiline 

USD  americký dolár  

USF   Ukrajinský štartovací fond 

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 

VaV  veda a výskum 

VAVO  stredné všeobecné vzdelávanie dospelých (hol. Voortgezet Algemeen 

Volwassenen Onderwijs) 

VENHANS  OVP Európske posilnenie sietí (VET European Networking Enhancement) 

VET  odborné vzdelávanie a príprava (Vocational Education) 

VFR   viacročný finančný rámec 

VKK   všeobecné kľúčové kompetencie 

VMBO  prípravné stredné odborné vzdelávanie (hol. Voorbereidend Middelbaar 

Beroepsonderwijs) 

VOŠ   vyššia odborná škola 

VPM   voľné pracovné miesto 

VŠ   vysoká škola 

VÚC   vyšší územný celok 

VÚSAPL   Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok 

VÚTCH  Výskumný ústav textilnej chémie 

VVaI  veda, výskum a inovácie 

VWO   prípravné vedecké vzdelávanie (hol. Voorbereidend Wetenschappelijk

 Onderwijs) 

WBL   učenie sa prácou (Work based learning) 

WBSO   daňový úver na výskum a vývoj 

WHO   Svetová zdravotnícka organizácia 

WO   vedecké vzdelávanie (hol. Wetenschappelijk Onderwijs) 

WoS  vedecká sieť (Web of Science) 
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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 

V trinástej projektovej etape splnil Realizačný tím SRI významný míľnik národného projektu „Sektorovo 

riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“. Stovky expertov kooperovali 

a vypracovali „Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov“ pre každý sektor hospodárstva v 

Slovenskej republike. Vytvorené dokumenty sú hodnotný materiál obsahujúci komplexný pohľad na 

súčasnosť a budúcnosť slovenského pracovného trhu. Ich hlavným prínosom je okrem analýzy ľudských 

zdrojov a aktuálneho stavu každého zo sektorov, zoznam opatrení, ktorých implementácia do 

vzdelávacieho procesu zabezpečí optimálnu štruktúru pracovnej sily v horizonte do roku 2030. A to v 

súlade s očakávaným vývojom na trhu práce, inováciami, novými technológiami a požiadavkami 

plynúcimi z Priemyslu 4.0. 

Aktivita č. 1 dokumentuje realizované aktivity v sledovanom období 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. Aliancia posudzovala národné 

štandardy zamestnaní (ďalej len „NŠZ“) v troch etapách pričom celkovo išlo 158 NŠZ. Realizačný tím 

SRI priebežne mapoval právne akty, klúčové dokumenty a podnetné konferencie. So zámerom rozvíjať 

sektorové partnerstvá sa Realizačný tím SRI zúčastnil viacerých rokovaní a aktívne participoval na 

konferenciách, o ktorých je možné nájsť informácie v predkladanej Priebežnej správe. V sledovanom 

období boli zrealizované ôsme rokovania sektorových rád a tiež bol vyhodnotený ranking 

poskytovateľov vzdelávania v sektorovej štruktúre SRI.   

Aktivita č. 2 je zameraná na aktuálnu problematiku vplyvu pandémie COVID-19 na trh práce v 

sektorovej štruktúre SRI, a to s osobitným zameraním na vekové kategórie sektorovo špecifických 

uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) v regiónoch SR. Popisuje  vývoj sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v 24 sektoroch NSP za uplynulé dva roky 2019 a 2020, a to v členení podľa veku a 

súčasne podľa samosprávnych krajov SR. Osobitným účelom je zabezpečiť informácie o zamestnaniach 

garantovaných v sektorovej štruktúre SRI, ktoré najčastejšie vykonávali sektorovo špecifickí UoZ 

bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ. V súlade s ustanoveniami Zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. 

s podmienkami uplatňovania príspevkov aktívnej politiky trhu práce v rámci národných projektov 

rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako napr. Praxou k zamestnaniu, Chceme byť aktívni na trhu 

práce (50+), ide o nasledovné vekové kategórie osôb: 
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- Mladší, t. j. vo veku do 29 rokov, 

- Strední, t. j. vo veku od 29 do 50 rokov a 

- Starší, t. j. starší ako 50 rokov. 

Za každú kombináciu vekovej kategórie osôb, sektora NSP a kraja SR je v mapách graficky zobrazená a 

číselne vyjadrená hodnota ukazovateľa „miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti“, ktorá vyjadruje 

rozsah voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, zručnosťami a praktickými 

skúsenosťami vzhľadom k veľkosti typicky sektorovej ekonomickej aktivity. Medziročné zmeny, 

medzisektorové porovnania a hlavné zistenia sú prehľadne uvedené v zhrnutí za Aktivitu č. 2. 

Aktivita č. 3 podáva informáciu o aktivitách súvisiacich s tvorbou a revíziou NŠZ. Zmeny v 

garantovaných NŠZ sa týkali určenia nových alebo zmeny pôvodných autorov, zrušenia, premenovania, 

zlúčenia, rozdelenia, ale aj doplnenia nových NŠZ. Bol schválený súbor odborných vedomostí a 

zručností v oblasti práce s potravinami (v rámci živnostenského minima). Vytvoril sa i nový súbor 

požadovaných odborných vedomostí a zručností súvisiacich s podnikaním podľa osobitných právnych 

predpisov, ktorý v súčasnosti posudzuje pracovná skupina. Prierezovo boli sektorovými radami a 

Alianciou schválené desiatky nových i aktulizovaných kariet zamestnaní, ktoré boli poprepájané s 

inováciami a následne boli zverejnené v informačnom systéme národného projektu SRI (ďalej len „IS 

NSP/SRI“). Plynulo sa pokračovalo v každomesačných školeniach pre autorov a členov pracovných 

skupín a ako metodická podpora bol zaktualizovaný aj Metodický manuál na tvorbu a revíziu NŠZ a 

doplnené nové video súvisiace s oblasťou „Inovácií“. Riešilo sa 389 návrhov odborných vedomostí a 

456 návrhov odborných zručností. V súvislosti s certifikátmi išlo o 38 návrhov a pribudlo aj 41 návrhov 

právnych predpisov súvisiacich s reguláciou kvalifikačných požiadaviek vybraných zamestnaní. V rámci 

Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa zrealizovala analýza 12-tich povolaní, pod 

ktoré boli priradené garantované NŠZ za predmetnú sektorovú radu, a to aj v nadväznosti na 

zodpovedajúcu ponuku akreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania a priradených 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 IS systému 

NSP/SRI. 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 a Správa číselníkov. Hlavné témy v tomto období boli návrh riešenia a implementácia nových 

častí, prehľad a zoznam inovácií, tieto návrhy si vyžiadali aj úpravy v dátovom modeli.   
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V sledovanom období bolo novou témou, ktorej sa Realizačný tím SRI intenzívne venoval revízia NŠZ v 

oblasti vodnej, resp. lodnej dopravy. Nakoľko táto oblasť v ostatnom období prešla mnohými zmenami 

spôsobenými najmä novou slovenskou, aj európskou legislatívou. Štandardnou témou zostali 

metodická pomoc tajomníkom a autorom pri určovaní klasifikačného kontextu NŠZ a posudzovanie 

väzieb medzi klasifikáciou ESCO a NŠZ.   

Aktivita č. 5 je zameraná na problematiku vedy, výskumu a inovácií. Mapuje príklady osvedčených 

postupov v zahraničí vo Veľkej Británii, Taliansku, Fínsku, Ukrajine a Rakúsku. Realizačný tím SRI aj 

naďalej rozvíja a vytvára medzinárodné partnerstvá, čo v predmetnej správe dokumentuje. 

Zástupcovia Realizačného tímu SRI sa zúčastnili rokovania Európskej siete zastupujúcej 

poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy – EVTA, kde sa zaoberali  témami z oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých a zvyšovaním kvality a atraktivity 

vzdelávania. Ďalšie témy, na ktoré sa aktivita zameriava sú zmiešané modely digitálnej a prezenčnej 

výučby uplatňujúce princíp inklúzie, zdravia a kvality, kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie 

a digitálne vzdelávanie. 

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov budú zverejnené v decembri 2021. Následne začnú 

prebiehať procesy podporujúce implementáciu zadefinovaných opatrení. Obdobie od nového roka 

2022 bude veľkou výzvou, keďže sa bude klásť dôraz na tlmočenie opatrení zodpovedným subjektom. 

V úspešnej implementácii a využití výsledkov enormnej snahy a energie množstva zúčastnených 

expertov bude zohrávať významnú úlohu aj podpora zo strany sektorových partnerstiev. Ak sa 

zainteresovaným subjektom táto misia vydarí a realizácia opatrení vyplývajúcich z týchto sektorových 

stratégií bude úspešná, prinesie to prospech všetkým obyvateľom Slovenskej republiky. 
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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  

Nová Modrá karta EÚ pre vysokokvalifikovaných pracovníkov – štátnych príslušníkov tretích krajín1 

Poslanci Európskeho parlamentu 8. septembra 2021 schválili novelizáciu smernice o Modrej karte EÚ, 

ktorá umožňuje uľahčiť podmienky a procesy zamestnávania vysokokvalifikovaných pracovníkov – 

štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce členských štátov EÚ. 

Pôvodná smernica 2009/50/ES sa uplatňuje v nezmenenej podobe od 19. júna 2009. Reformu smernice 

navrhla Komisia ešte v roku 2016. V máji 2021 sa na zmene pravidiel dohodli predstavitelia Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ. Ide o jedinú zmenu v oblasti legálnej pracovnej migrácie na európskej úrovni 

za posledné roky. 

Revidovaná smernica o „novej Modrej karte EÚ“ prináša flexibilnejšie kritériá pre vstup a pobyt 

vysokokvalifikovaným štátnym príslušníkom tretích krajín v členských štátoch EÚ. Znižuje napríklad 

minimálnu požadovanú výšku mzdy žiadateľa. Držitelia novej Modrej karty budú mať viac práv, ako je 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11915/new-eu-blue-card-rules-for-

highly-qualified-immigrants-wishing-to-work-in-europe  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11915/new-eu-blue-card-rules-for-highly-qualified-immigrants-wishing-to-work-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210910IPR11915/new-eu-blue-card-rules-for-highly-qualified-immigrants-wishing-to-work-in-europe
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napr. jednoduchšia mobilita v rámci EÚ, zrýchlia sa aj postupy pre prijímanie ich rodinných príslušníkov 

na pobyt na území členského štátu EÚ. Účelom upravených podmienok má byť najmä, nie však výlučne, 

zmiernenie nedostatku pracovných síl na trhu práce v kľúčových odvetviach. Určité typy odborných 

kvalifikácií, napríklad v sektore informačných a komunikačných technológií, bude možné doložiť 

preukázaním príslušných pracovných skúseností. 

Doterajšie pravidlá neprilákali dostatok potrebných pracovníkov. Napríklad v roku 2019 bolo v EÚ 

vydaných iba 36.806 Modrých kariet, pričom väčšinu z nich vydalo Nemecko. 

Podľa zrevidovaných pravidiel budú žiadatelia Modrej karty musieť predložiť pracovnú zmluvu alebo 

záväznú pracovnú ponuku na minimálne šesť mesiacov, a tiež aj dôkaz o dosiahnutej vyššej kvalifikácii 

alebo odborných schopnostiach. Súčasný právny stav ukladá podmienku predložiť budúcu pracovnú 

zmluvu, alebo predbežný prísľub zamestnávateľa na prácu, ktorých dĺžka má byť minimálne 12 

mesiacov. Hranica pre výšku poskytovanej mzdy pre vysokokvalifikovaných žiadateľov sa znižuje na 

najmenej 1 až 1,6 násobok priemernej hrubej ročnej mzdy v tom členskom štáte, kde sa plánujú 

zamestnať (teraz platí limit 1,5 násobku). Reforma smernice tiež znamená, že držitelia Modrej karty EÚ 

sa budú môcť presťahovať do iného členského štátu EÚ po počiatočnom 12-mesačnom období pobytu 

v krajine, ktorá im Modrú kartu prvýkrát udelila. Budú sa na nich uplatňovať aj zrýchlené postupy pri 

žiadostiach o zlúčenie rodín, ich rodinným príslušníkom sa uľahčí prístup na trh práce v dotknutom 

členskom štáte pobytu vysokokvalifikovaného pracovníka. 

Osoby požívajúce ochranu v súlade s ustanoveniami medzinárodných zmlúv (ako sú napr. utečenci, 

alebo osoby žiadajúce o azyl), budú môcť požiadať o Modrú kartu EÚ aj v iných členských štátoch, než 

v ktorých získali azyl alebo iný štatút právnej ochrany. 

V uplatňovaní ustanovení smernice sa predpokladajú aj výnimky. Členské štáty EÚ budú môcť 

odmietnuť obnoviť žiadosť o Modrú kartu v prípade preukázaného ohrozenia verejnej bezpečnosti zo 

strany žiadateľa. Pred vydaním karty budú môcť vziať do úvahy aktuálne podmienky na domácom trhu 

práce, ako je napríklad vysoká miera nezamestnanosti. Tak ako pôvodná Modrá karta, aj podmienky 

revidovanej Modrej karty sa nebudú uplatňovať na Dánsko a Írsko. 

Nová smernica o zrevidovanej Modrej karte nadobudne účinnosť, keď ju schváli aj Rada EÚ, a bude 

zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať potom k dispozícii dvojročné obdobie na 

transpozíciu a zosúladenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov s pozmenenou smernicou. 
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Slovenská republika sa stala sídlom Európskeho orgánu práce (ELA) 

Slovenská republika uspela v snahe o zriadenie sídla Európskeho orgánu práce - European Labour 

Authority (ďalej len „ELA“), o jeho trvalé umiestnenie v Bratislave sa intenzívne presadzovala od roku 

2018. Nový orgán oficiálne začal svoju prácu v októbri 2019, ešte v Bruseli. Minister práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR Milan Krajniak a výkonný riaditeľ ELA Cosmin Boiangiu podpísali 4. októbra 2021 

medzinárodnú zmluvu o sídle orgánu. Trvalé funkčné sídlo má ELA v Bratislave od 9. novembra 2021. 

Pri príležitosti slávnostného otvorenia sídla ELA premiér Slovenskej republiky Eduard Heger spolu s 

výkonným riaditeľom ELA Cosminom Boiangiu a eurokomisárom pre pracovné miesta a sociálne práva 

Nicolasom Schmitom ocenili vytvorenie takejto inštitúcie a vyjadrili očakávania vo vzťahu k zlepšeniu 

presadzovania práv a predchádzaniu problémov pri mobilite pracovníkov na trhu práce EÚ. 

"ELA vznikol s cieľom podporiť členské štáty, Komisiu a sociálnych partnerov pri presadzovaní 

európskej legislatívy, zabezpečení prístupu k informáciám a zlepšení spolupráce v oblasti mobility a 

sociálneho zabezpečenia."2 

Európsky orgán práce je nová decentralizovaná agentúra Európskej únie, jej vznikom sa zlúčilo viacero 

existujúcich orgánov a služieb. ELA bude postupne vznikať a budovať svoju štruktúru až do roku 2023. 

Jeho hlavnou činnosťou je dohľad nad správnym uplatňovaním európskeho pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia v cezhraničných situáciách. Rovnako sa predpokladá, že bude mať pozitívny 

vplyv na spoluprácu príslušných inštitúcií členských štátov EÚ pri riešení problémov pracovného práva 

alebo pri koordinovaní systémov sociálneho zabezpečenia osôb pri uplatňovaní cezhraničných prvkov 

(vysielanie pracovníkov, cezhraničná mobilita pracovníkov). Na dobrovoľnom základe má koordinovať 

výkon inšpekcií práce v členských štátoch. Má byť nápomocný pri právne správnom uplatňovaní práv 

a povinností ľudí, ktorí využívajú možnosti voľného pohybu osôb v rámci EÚ za prácou alebo pri 

poskytovaní služieb. Očakáva sa, že bude aktívny pri účinnom presadzovaní pravidiel EÚ v oblasti 

cezhraničnej pracovnej mobility a súvisiacich nárokov v oblasti sociálneho zabezpečenia. V prípade 

cezhraničných pracovno-právnych sporov má ELA plniť aj mediačnú úlohu a pomáhať hľadať riešenia 

problémov v oblasti pracovnej mobility vnútroštátnym orgánom členských štátov EÚ.  

 
2 https://www.vlada.gov.sk//premier-slovensko-bude-dobrym-domovom-pre-ela-ma-skusenosti-s-mobilitou/  

https://www.vlada.gov.sk/premier-slovensko-bude-dobrym-domovom-pre-ela-ma-skusenosti-s-mobilitou/


55 
 

Aktuálne Európsky orgán práce spustil informačnú kampaň, ktorú propaguje aj Národný inšpektorát 

práce3. Kampaň sa týka zabezpečenia spravodlivých a bezpečných podmienok práce pre sezónnych 

pracovníkov. Práva migrujúcich sezónnych pracovníkov sú upravené európskymi právnymi predpismi, 

ale vzhľadom na dočasný charakter ich práce sú zraniteľnejší a vystavení neistote vo vzťahu k 

pracovným a životným podmienkam počas trvania sezónnych prác. ELA spustil informačnú kampaň 

„Práva pre všetky ročné obdobia“ (#Rights4AllSeasons) v spolupráci s Európskou komisiou, sieťou 

EURES, Platformou na boj proti nelegálnej práci, príslušnými inštitúciami členských štátov EÚ a so 

sociálnymi partnermi, za účelom zvýšenia informovanosti sezónnych pracovníkov a zamestnávateľov, 

ktorí ich dočasne zamestnávajú, o ich existujúcich právach, povinnostiach a možnostiach poradenstva 

v prípade potreby riešenia vzniknutých problémových situácií. 

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2021 – správa o stave Slovenskej republiky  

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov pomocou Indexu digitálnej ekonomiky 

a spoločnosti (DESI4) v správach, ktoré vydáva od roku 2014. Správy každoročne obsahujú profily krajín, 

ktoré pomáhajú členským štátom určiť oblasti pre prioritné opatrenia, a tematické kapitoly 

poskytujúce analýzu v kľúčových oblastiach digitálnej politiky na úrovni EÚ. V roku 2021 Komisia 

upravila DESI tak, aby sa v ňom odrážali dve hlavné politické iniciatívy, ktoré budú mať v 

nadchádzajúcich rokoch vplyv na digitálnu transformáciu v EÚ:  

1. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti,  

2. Kompas pre digitálne desaťročie. 

Slovensko v roku 2021 (aktuálne k 12. novembru 2021) obsadilo v indexe (DESI) 22. miesto spomedzi 

27 členských štátov EÚ. Zostáva na rovnakej pozícii ako v roku 2020. 

Slovensko sa nachádza tesne pod priemerom EÚ v rámci ukazovateľov v oblasti ľudského kapitálu.  

54 % Slovákov má aspoň základné digitálne zručnosti a 27 % má nadpriemerné digitálne zručnosti v 

porovnaní s priemerom EÚ v hodnote 56 % a 31 %.  

 
3 https://www.ip.gov.sk/kampan-europskeho-organu-prace-prava-na-kazdu-sezonu/  
4 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  

 

https://www.ip.gov.sk/kampan-europskeho-organu-prace-prava-na-kazdu-sezonu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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Počet podnikov poskytujúcich odbornú prípravu v oblasti IKT v roku 2020 bol 16 %, čo je o 4 

percentuálne body menej ako priemer EÚ (20 %).  

Podiel špecialistov v oblasti IKT na celkovej zamestnanosti takmer dosiahol priemer EÚ.  

Celkové využívanie pevného širokopásmového pripojenia na Slovensku sa stabilne zvyšovalo zo 72 % v 

roku 2019 na 78 % v roku 2020. Slovensko výrazne zlepšilo zavádzanie super rýchleho internetu a 

pokročilo v pokrytí sieťou s veľmi vysokou kapacitou, pričom dokončená aukcia 5G zlepšila skóre v 

pripravenosti 5G.  

Väčšina ukazovateľov pre oblasť digitálnych verejných služieb je nižšia ako priemer EÚ s výnimkou 68 

% podielu používateľov elektronickej verejnej správy v roku 2020 v porovnaní so 64 % v EÚ. Celkovo je 

pokrok Slovenska v monitorovaných oblastiach obmedzený. Verejnými finančnými prostriedkami 

vynaloženými na stimuláciu digitálnej transformácie sa nie vždy dosiahol požadovaný účinok.  

Digitalizácia vzdelávania nedosahuje svoj potenciál, pretože školám, učiteľom a žiakom chýbajú 

zručnosti a nástroje. Musí sa zlepšiť pokrytie rýchlym širokopásmovým pripojením a sieťou s veľmi 

vysokou kapacitou, pretože ide o prekážku širšieho využívania digitálnych technológií a služieb. 

Graf č. 1 Poradie krajiny podľa Indexu digitálnej ekonomiky (DESI) 2021 – Národná správa 
Slovensko5 

 

Zdroj:  správa DESI 2021 Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 

 
5 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance   

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
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Slovensko sa zaviazalo zlepšiť svoje skóre a postavenie v indexe DESI. Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR predstavilo podrobnú stratégiu pre digitálnu transformáciu 

Slovenska do roku 2030 a s ňou súvisiaci akčný plán6 s konkrétnymi opatreniami na riešenie 

nedostatkov zistených ukazovateľmi indexu DESI, s cieľom je dosiahnuť do roku 2025 výrazné 

zlepšenia. 

Graf č. 2 Výkonnosť Slovenska v jednotlivých sledovaných oblastiach – Národná správa 
Slovensko 2021 

 

Zdroj:  správa DESI 2021 Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 

V oblasti ľudského kapitálu sa Slovensko nachádza na 19. mieste spomedzi 27 krajín EÚ a je tak pod 

priemerom EÚ.  

Odvetvie vzdelávania zaznamenáva najväčší nesúlad medzi digitálnymi zručnosťami a potrebami, 

pokiaľ ide o špecializáciu na IKT, pričom v oblasti IKT je potrebných približne 10 000 odborníkov. 

Prioritou sa stalo zvyšovanie kvalifikácie učiteľov a ostatných pracovníkov v rámci nižších úrovní 

vzdelávacieho systému. Podľa Štátnej školskej inšpekcie až 45 % škôl nemá ani jedného kvalifikovaného 

učiteľa IT. 

  

 
6 Stratégia: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-

Slovenska-2030.pdf   
Akčný plán: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf   

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Strategia-digitalnej-transformacie-Slovenska-2030.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/07/Akcny-plan-DTS_2019-2022.pdf
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Tabuľka č. 1 Oblasť Ľudského kapitálu podľa Indexu digitálnej ekonomiky (DESI) - Národná správa 
Slovensko 2021 

 

 Zdroj:  správa DESI 2021 Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 

Slovensko sa v rámci EÚ umiestnilo na 21. mieste v oblasti integrácie digitálnych technológií podnikmi. 

Iba 52 % MSP dosahuje aspoň základnú úroveň digitálnej intenzity (priemer EÚ: 60 %). Zaostáva za 

priemerom EÚ, pokiaľ ide o využívanie umelej inteligencie v podnikoch (15 % oproti 25 %) a využívanie 

cloudových služieb (18 % oproti 26 %). Podiel podnikov, ktoré využívajú analýzu veľkých dát, klesol z 9 

% na 6 %. Skóre v oblasti elektronického obchodu sa čiastočne zlepšilo: 17 % MSP predáva online, čo 

je na úrovni priemeru EÚ. Podiel obratu MSP z elektronického obchodu však stagnuje na 11 % (priemer 

EÚ: 12 %). V roku 2020 využívalo elektronické faktúry 16 % podnikov v porovnaní s 32 % v EÚ. 76 % 

podnikov v roku 2021 využívalo informačné a komunikačné technológie na opatrenia, ktoré sú 

šetrnejšie k životnému prostrediu, na stredne vysokej až vysokej úrovni, čo je o 10 p. b. viac ako priemer 

EÚ 66 %.  
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Tabuľka č. 2 Oblasť Integrácie digitálnych technológií podľa Indexu digitálnej ekonomiky (DESI) - 
Národná správa Slovensko 2021 

 

 

Zdroj:  správa DESI 2021 Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 

 Klimatický samit OSN (COP26) v Glasgowe – Glasgowský klimatický pakt 

V dňoch 31. 10. – 13. 11. 2021 sa v Glasgowe konal Klimatický samit OSN (COP26). Na tejto konferencii 

OSN v Glasgowe sa zúčastnili zástupcovia 196 krajín sveta, ktorí po dvoch týždňoch rokovaní prijali 

spoločné záverečné vyhlásenie, tzv. „Glasgowský klimatický pakt,“ ktorého cieľom je obmedziť 

zvyšovanie teploty na planéte. Dohoda bola dosiahnutá napriek intervencii Číny a Indie – pod ich 

tlakom sa do glasgowského paktu nedostal záväzok o úplnom zavrhnutí uhlia, výsledkom je len odklon 

od používania uhlia. Výsledok COP26 je kompromisom – odráža záujem, rozpory a úroveň politickej 

vôle riešiť klimatický problém v dnešnom svete.  

Glasgowský klimatický pakt obsahuje výzvu na zrýchlenie plnenia záväzkov smerom k zníženiu emisií 

skleníkových plynov. Záverečná deklarácia COP26 pritom ale nabáda krajiny, aby do konca roku 

2022 revidovali a zintenzívnili úsilie na naplnenie svojich cieľov pre rok 2030.  

Glasgowský dokument zároveň vyzýva všetky krajiny, aby urýchlili znižovanie emisií do roku 2022, teda 

aby svoje ciele v tejto oblasti naplnili o tri roky skôr, ako bolo dohodnuté v Paríži, prihliada však aj na 

potrebu „brať do úvahy“ pomery v každej krajine. Glasgowský klimatický pakt opätovne 

potvrdzuje ciele Parížskej dohody:  
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▪ udržať nárast globálnej teploty výrazne pod 2 °C,  

▪ pokračovať v úsilí obmedziť nárast teploty na 1,5 °C. 

Text uvádza, že druhý z cieľov si vyžaduje „rýchle, hlboké a trvalé zníženie globálnych emisií 

skleníkových plynov, najmä znížením emisií oxidu uhličitého o 45 % v roku 2030 v porovnaní s rokom 

2010 a dosiahnutím neutrality uhlíka v polovici storočia“.7  

Na samite jednotlivé krajiny podpísali v Glasgowe aj niekoľko ďalších dohôd o znížení globálnych emisií 

skleníkových plynov – približne 100 krajín sa tak napr. zaviazalo znížiť do roku 2030 emisie metánu o 

30 %. Táto dohoda však pokrýva iba 45 % celosvetových emisií metánu. (Irán a Rusko, ktoré produkujú 

obrovské množstvá metánu, sa k tomuto záväzku nepripojili.) Dosiahla sa aj dohoda, že do roku 2022 

jednotlivé krajiny ukončia financovanie zahraničných projektov v oblasti fosílnych palív. Zároveň 

krajiny, ktorých územie predstavuje 85 % svetových tropických pralesov, podpísali prísľub do roku 2030 

ukončiť odlesňovanie. 

1.1.1.2 Strategické a analytické dokumenty OECD k jednotlivým sektorom hospodárstva 

VZDELÁVANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – ANALÝZA8 

Zabezpečenie rovnakých príležitostí pre študentov s rozličným sociálno-ekonomickým zázemím 

▪ Sociálno-ekonomické zázemie môže významne ovplyvniť účasť študentov vo vzdelávaní, najmä 

v stupni vzdelávania, ktorý sa v mnohých krajinách najviac spolieha na súkromné výdavky, ako 

sú rané (predprimárne) vzdelávanie a starostlivosť a terciárne vzdelávanie. V Slovenskej 

republike je to tak v menšej miere: súkromné zdroje predstavovali 15 % celkových výdavkov 

v inštitúciách predprimárneho vzdelávania, čo je o niečo menej ako priemer OECD vo výške 17 

%. Na terciárnom stupni v Slovenskej republike pochádza 29 % výdavkov zo súkromných zdrojov, 

priemer v krajinách OECD je 30 %. 

▪ Vo väčšine krajín OECD ovplyvňuje sociálno-ekonomický status výsledky vzdelávania viac ako 

rodový a prisťahovalecký status. V Slovenskej republike bol podiel detí (zo spodného kvartilu 

indexu PISA (ESCS) – hospodárske, sociálne a kultúrne postavenie), ktoré v roku 2018 dosiahli 

 
7 NEWS European Parliament, Press Room, COP26: MEPs debate the Glasgow Climate Pact, 24.11.2021, 

[online]. dostupné na internete: COP26: MEPs debate the Glasgow Climate Pact | News | European 
Parliament (europa.eu) 

8 OECD (2021), “Slovak Republic”, in Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. 
[online].dostupné na internete: https://doi.org/10.1787/d8cc1985-en  

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17625/cop26-meps-debate-the-glasgow-climate-pact
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17625/cop26-meps-debate-the-glasgow-climate-pact
https://doi.org/10.1787/d8cc1985-en
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aspoň úroveň 2 PISA v čítaní o 44 % nižší ako detí z najvyššieho kvartilu ESCS, čo je viac ako 

priemer OECD vo výške 29 %. 

▪ Medzinárodná mobilita študentov na terciárnom stupni vzdelávania sa neustále zvyšuje a v 

Slovenskej republike dosahuje približne 12 700 študentov, v roku 2019 to bolo cca 9 % študentov 

na terciálnom stupni vzdelávania. Najväčší podiel zahraničných študentov na terciálnom stupni 

v Slovenskej republike pochádza z Českej republiky. Pri študentoch z krajín s nízkymi a nižšími 

strednými príjmami je vo všeobecnosti menej pravdepodobné, že budú študovať v zahraničí. V 

roku 2019 bolo v krajinách OECD v priemere 29 % zahraničných študentov, v SR to bolo 27 %. 

▪ Veľké rozdiely v dosiahnutom vzdelaní môžu v mnohých krajinách viesť k výraznešej nerovnosti 

príjmov. V roku 2019 dosiahlo v Slovenskej republike 34 % dospelých vo veku 25-64 rokov s 

nižším ako sekundárnym vzdelaním polovicu mediánu príjmov alebo menej, čo je nad 

priemerom OECD, ktorý je 27 %. 

Rodové nerovnosti vo vzdelávaní a vo výsledkoch 

▪ V roku 2019 na Slovensku opakovalo ročník 1,9 % študentov nižších stredných škôl a 0,3 % 

študentov vyšších stredných škôl, pričom priemer krajín OECD je 1,9 % a 3 %. V nižšom 

sekundárnom vzdelávaní opakujú ročník častejšie chlapci ako dievčatá. V Slovenskej republike 

opakovalo ročník 56 % chlapcov na nižšom stupni stredoškolského vzdelávania, čo je menej ako 

priemer OECD, ktorý je na úrovni 61 %. Na vyššom stupni sekundárneho vzdelávania sa podiel 

chlapcov, ktorí opakujú ročník v Slovenskej republike zvyšuje na 65 %, pričom priemer 

v krajinách OECD je 57 %. 

▪ Vo väčšine krajín OECD muži preferujú odborné programy vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Tak je to aj v Slovenskej republike, kde 55 % absolventov vyššieho sekundárneho odborného 

vzdelávania v roku 2019 boli muži (priemer OECD je 55 %). Naopak, ženy sa orientujú na 

všeobecné programy vyššieho sekundárneho vzdelávania. Tak je to aj v Slovenskej republike, 

kde ženy predstavujú 59 % absolventov všeobecných vyšších stredných škôl, pričom priemer v 

krajinách OECD je 55 % (graf č. 3). 

▪ Podiel terciárneho vzdelávania sa v posledných desaťročiach zvyšuje a v roku 2020 dosiahlo 

terciálny stupeň vzdelania viac žien ako mužov vo veku 25-34, a to vo všetkých krajinách OECD. 

V Slovenskej republike malo v roku 2020 až 49 % žien vo veku 25-34 rokov terciárne vzdelanie 

a iba 29 % ich mužských rovesníkov, zatiaľ čo v krajinách OECD to bolo v priemere 52 % mladých 

žien a 39 % mladých mužov.  

▪ Rodové rozdiely v rozdelení študentov terciálneho vzdelávania naprieč študijnými odbormi sú 

výrazné. V určitých oblastiach vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM) bývajú vo 
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väčšine krajín OECD nedostatočne zastúpené ženy. Ženy tvorili v roku 2019 v priemere iba 26 % 

prijatých na štúdium strojárstva, výrobných odborov a stavebníctva a 20 % na odbory v oblasti 

informácií a komunikačných technológií. V Slovenskej republike predstavovali ženy 24 % 

prijatých na štúdium v inžinierskych, výrobných a stavebných programov a 13 % v odboroch 

informačných a komunikačných technológií. Naopak, ženy predstavovali 81 % prijatých na 

odbory v oblasti vzdelávania. Vzdelávanie je sektor, v ktorom ženy tradične dominujú. V 

Slovenskej republike predstavujú muži 22 % učiteľov na všetkých úrovniach vzdelávania, pričom 

priemer v krajinách OECD je 30 %. 

▪ Je pravdepodobné, že mladé ženy s nižšou úrovňou vzdelania budú mať nižšiu úroveň 

zamestnanosti ako mladí muži. V Slovenskej republike bolo v roku 2020 zamestnaných iba 24% 

žien vo veku 25-34 rokov s nižším ako vyšším sekundárnym vzdelaním a 46 % mužov v rovnakom 

veku. Tento rodový rozdiel je o niečo menší ako je priemer v krajinách OECD, kde je 

zamestnaných 43 % žien a 69 % mužov s nižším ako vyšším sekundárnym vzdelaním. 

▪ Takmer vo všetkých krajinách OECD a pri všetkých úrovniach dosiahnutého vzdelania zarábajú 

ženy vo veku 25-64 rokov menej ako ich mužskí rovesníci – ich zárobky zodpovedajú v krajinách 

OECD v priemere 76 % až 78 % zárobkov mužov. V porovnaní s inými stupňami vzdelania majú 

v Slovenskej republike ženy s terciárnym vzdelaním najnižšie zárobky v porovnaní s mužmi s 

podobnou úrovňou vzdelania – dosahujú v priemere iba 72 % zárobkov mužov, zatiaľ čo pri 

vyššom stredoškolskom vzdelaní dosahujú ženy 80 % zárobkov mužov s rovnakým vzdelaním. 

▪ V krajinách OECD s dostupnými údajmi sú ženy vo veku 25-64 rokov viac zapojené vo vzdelávaní 

dospelých ako muži rovnakého veku. V roku 2016 sa v Slovenskej republike zúčastnilo 

formálneho a/alebo neformálneho vzdelávania a odbornej prípravy 45 % žien a 47 % mužov. Ako 

prekážky účasti na formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní a odbornej prípravy boli 

uvádzané rodinné dôvody u 48 % žien a u 22 % mužov. 
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Graf č. 3 Podiel žien medzi absolventmi vysokých škôl podľa študijných programov (2019) v % 

 

Zdroj: OECD (2021), zahŕňa post-sekundárne neterciárne úrovne. Krajiny sú zoradené zostupne podľa podielu žien 
vo všeobecných programoch.  

Vzdelanie, zamestnanosť a migrácia 

▪ V rámci OECD predstavujú dospelí narodení v zahraničí (vo veku 25-64 rokov) v priemere 22 % 

všetkých dospelých s nižším ako vyšším sekundárnym vzdelaním. Ide o 14 % tých, ktorí dosiahli 

vyššie sekundárne alebo post-sekundárne neterciárne vzdelanie a 18% dospelých s terciárnym 

vzdelaním. V Slovenskej republike (ako aj vo väčšine krajín OECD) je podiel dospelých 

narodených v zahraničí medzi všetkými dospelými s danou úrovňou vzdelania najvyšší u 

dospelých s nižším ako vyšším sekundárnym vzdelaním – v roku 2020 to bolo 1 %. 

▪ Pravdepodobnosť zamestnania sa zvyšuje s úrovňou dosiahnutého vzdelania, ale dospelí 

narodení v zahraničí s ukončeným terciárnym vzdelaním majú vo všeobecnosti nižšie vyhliadky 

na zamestnanie ako ich rovesníci narodení v domovskej krajine. V krajinách OECD ide v priemere 

o 86 % dospelých s terciárnym vzdelaním narodených v danej krajine, ktorí sú zamestnaní v 

porovnaní so 79 % dospelých s terciárnym vzdelaním, ktorí boli narodení v zahraničí. 

V Slovenskej republike je medzi dospelými s terciárnym vzdelaním zamestnaných 83 % 

dospelých narodených v Slovenskej republike a 78 % dospelých narodených v zahraničí. Dospelí 

narodení v zahraničí, ktorí prišli do krajiny v ranom veku, strávili niekoľko rokov vo vzdelávacom 

systéme svojej hostiteľskej krajiny a získali národne uznávané doklady (diplomy/certifikáty). Ich 
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vyhliadky a uplatnenie na trhu práce sú vo všeobecnosti lepšie ako tých, ktorí prišli v neskoršom 

veku (so zahraničnou kvalifikáciou). V Slovenskej republike je však situácia zamestnaných 

dospelých jedincov narodených v zahraničí s terciárnym vzdelaním nasledovná: 69 % tých, ktorí 

prišli vo veku do 15 rokov a 83 % tých, ktorí prišli do krajiny vo veku 16 rokov alebo neskôr. 

Regionálne rozdiely 

▪ Údaje na vnútroštátnej úrovni často informujú o dôležitých regionálnych nerovnostiach 

v možnostiach (prístupe) a účasti detí na vzdelávaní. Zvyčajne sú nerovnosti v regiónoch väčšie 

na nepovinných úrovniach vzdelávania. Napríklad vo väčšine krajín je rozdiel miery zapojenia vo 

vzdelávaní 3-5 ročných osôb často väčší ako rozdiel v miere zapojenia 6-14 ročných osôb. Je to 

tak aj v Slovenskej republike, kde sa miera zapojenia vo vzdelávaní 3-5 ročných osôb pohybuje 

od 65 % v regióne východného Slovenska do 86 % v regióne západného Slovenska, zatiaľ čo 

zapojenie 6-14 ročných sa v regiónoch pohybuje od 90  do 100 %. Podobne sa v Slovenskej 

republike pohybuje aj miera účasti vo vzdelávaní 15-19 ročných ľudí – od 75 % do 100 %. 

▪ Úroveň absolvovania terciárneho vzdelania sa môže v rámci krajiny výrazne líšiť. V Slovenskej 

republike sa podiel dospelých vo veku 25-64 rokov s terciárnym vzdelaním pohybuje od 22 % (v 

regióne západného Slovenska) po 46 % (v Bratislavskom kraji), podobné regionálne odlišnosti sú 

aj v ostatných krajinách OECD s dostupnými údajmi. 

▪ V rámci OECD a partnerských krajinách s menej ročnými údajmi o pracovnej sile je viac 

regionálnych rozdielov v miere zamestnanosti u tých, ktorí majú nižšie ako vyššie sekundárne 

vzdelanie (17 p. b.) ako u osôb s terciárnym vzdelaním (8 p. b.). V Slovenskej republike je v miere 

zamestnanosti dospelých s nižším sekundárnym vzdelaním rozdiel 24 p. b. medzi rôznymi 

regiónmi krajiny a 6 p. b. pri dospelých s terciárnym vzdelaním. 

▪ Podiel mladých ľudí, ktorí sú NEET, vykazuje v rámci OECD a partnerských krajín významné 

regionálne a vnútroštátne rozdiely. V Slovenskej republike je rozdiel medzi regiónmi v podiele 

18-24 ročných NEET s najvyššou a najnižšou hodnotou 10 p. b. bodov, pričom priemer v krajinách 

OECD je 11 p.b. 

COVID-19: 18 mesiacov pandémie 

▪ Aj v roku 2021 obmedzuje pandémia COVID-19 prístup k osobnému vzdelávaniu v mnohých 

krajinách sveta. Do polovice mája 2021 zažilo 37 krajín OECD a partnerských krajín obdobie 

úplného zatvorenia škôl. 



65 
 

▪ Krajiny čelili ťažkým rozhodnutiam ako čo najlepšie spravovať vlastné zdroje a zároveň 

zabezpečiť študentom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v čo najbezpečnejších podmienkach (a 

s čo najmenším narušením vyučovacieho procesu). V roku 2018 (pred pandémiou) dosiahli 

celkové verejné výdavky na primárne, sekundárne a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie v 

Slovenskej republike 2,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je nižšie ako priemer OECD 

krajín (3,2 %). Približne dve tretiny krajín OECD a partnerských krajín oznámilo navýšenie 

finančných prostriedkov na primárne a sekundárne vzdelávanie školám, aby sa lepšie vyrovnali 

s krízou v roku 2020. Slovenská republika oznámila zvýšenie rozpočtu na vzdelávanie na školách 

v roku 2020 pre primárne a všeobecné nižšie sekundárne vzdelávanie (v porovnaní s rokom 

2019). 

▪ 20 krajín OECD a partnerských krajín (Slovenská republika medzi nimi nebola) uviedlo, že 

prideľovanie/navyšovanie verejných prostriedkov na podporu adaptácie vzdelávania počas 

pandémie v primárnych a sekundárnych vzdelávacích inštitúciách bolo založené na počte 

študentov alebo tried. 16 krajín zároveň smerovalo dodatočné finančné prostriedky na sociálne-

ekonomicky znevýhodnených študentov, aby zabezpečili zdroje pre tých, ktorí ich najviac 

potrebovali. V Slovenskej republike to tak nebolo. 

▪ Vplyv pandémie na hospodárstvo vyvolal obavy a ovplyvnil vyhliadky mladých ľudí, najmä tých, 

ktorí zo vzdelania odchádzajú skôr ako ostatní. V Slovenskej republike dosiahla v roku 2020 miera 

nezamestnanosti ľudí vo veku 25-34 rokov s nižším sekundárnym vzdelaním 31,8 %, čo je oproti 

predchádzajúcemu roku pokles o 5 percentuálnych bodov. Pre porovnanie, priemerná miera 

nezamestnanosti mladých ľudí v krajinách OECD v roku 2020 vo výške 15,1 % zaznamenala od 

roku 2019 nárast o 2 percentuálne body (graf č. 4). 

▪ Zároveň počet dospelých zúčastňujúcich na formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní v 

krajinách OECD klesol v období medzi druhým štvrťrokom 2019 a druhým štvrťrokom 2020 (t. j. 

počas vrcholu prvej vlny ochorenia COVID-19) v priemere o 27 %. V Slovenskej republike účasť 

dospelých na formálnom a/alebo neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave v tomto období 

klesla o 48 %. 

▪ Napriek vplyvu krízy na zamestnanosť sa podiel osôb NEET vo veku 18-24 rokov vo väčšine krajín 

OECD a partnerských krajín počas prvého roka pandémie COVID-19 výrazne nezvýšil. V priemere 

sa podiel 18-24 ročných NEET v krajinách OECD zvýšil zo 14,4 % v roku 2019 na 16,1 % v roku 

2020. V Slovenskej republike bol podiel 18-24 ročných NEET v roku 2019 12,5 %, pričom v roku 

2020 tento podiel narástol na 13,8 %. 
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Graf č. 4 Trendy v miere nezamestnanosti osôb vo veku 25-34 rokov s nižším sekundárnym 
vzdelaním (2019 a 2020) v % 

 

Zdroj: OECD (2021), krajiny sú zoradené vzostupne podľa miery nezamestnanosti 25-34 ročných s nižším 
sekundárnym vzdelaním v roku 2020.  

Investovanie do vzdelávania 

▪ Ročné výdavky na študenta pridelené vzdelávacím inštitúciám poskytujú údaj o investíciách 

krajiny na každého študenta. Verejné výdavky na primárnych až terciárnych vzdelávacích 

inštitúciách na študenta denného štúdia v roku 2018 boli v Slovenskej republike 6 676 USD (v 

ekvivalente USD prerátané pomocou PPP na HDP) a v krajinách OECD v priemere 10 000 USD. 

▪ Najviac výdavkov vo vzdelávaní ide na základné vzdelávacie služby ako je výučba. Doplnkové 

služby (ako sú sociálne zabezpečenie študentov) a výskum a vývoj patria však tiež medzi výdavky 

na študenta. V primárnom až terciárnom stupni vzdelávania smeruje v Slovenskej republike 80 

% výdavkov inštitúcií na študenta do základných vzdelávacích služieb (v krajinách OECD je to v 

priemere 89 %). Tento podiel je vo všeobecnosti nižší na terciárnej úrovni vzdelávania v dôsledku 

výdavkov na výskum a vývoj, a to aj v Slovenskej republike, kde 62 % celkových výdavkov smeruje 

do základných vzdelávacích služieb. 

▪ Poskytovanie vzdelávania vo verejných a súkromných inštitúciách ovplyvňuje prideľovanie 

zdrojov na rôzne stupne vzdelávania a do rôznych typov inštitúcií. V roku 2018 vynaložila 
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Slovenská republika na študenta na primárnom, sekundárnom a post-sekundárnom stupni 

vzdelávania 7 025 USD, čo je o 3 429 USD je menej ako priemer v krajinách OECD (10 454 USD). 

Na terciárnej úrovni vzdelávania investovala Slovenská republika v priemere 12 113 USD na 

študenta, čo je o 4 952 USD menej ako priemer v krajinách OECD. V krajinách OECD sú výdavky 

na študentov na verejných vzdelávacích inštitúciách v priemere vyššie ako na študentov v 

súkromných inštitúciách. Platí to aj v Slovenskej republike, kde celkové výdavky na študenta v 

primárnom až terciárnom stupni vo verejných vzdelávacích inštitúciách predstavujú 7 940 USD 

na študenta v porovnaní s čiastkou 7 098 USD na študenta na súkromných Inštitúciách. 

▪ Medzi rokmi 2012 až 2018 sa v krajinách OECD výdavky na študenta od primárneho až po 

terciárny stupeň vzdelávania zvyšovali v priemere o 1,6 % za rok. V Slovenskej republike výdavky 

na vzdelávacie inštitúcie rástli priemernou ročnou mierou 3 %, zatiaľ čo počet študentov klesal 

v tomto období v priemere o 1,3 % ročne. Výsledkom bola priemerná ročná miera rastu výdavkov 

na študenta počas tohto obdobia vo výške 4,4 %. 

▪ Slovenská republika patrila medzi desať krajín OECD, ktoré do primárnych až terciárnych 

vzdelávacích inštitúcií vynaložili najnižší podiel HDP. V roku 2018 vynaložila Slovenská republika 

do primárnych až terciárnych vzdelávacích inštitúcií 3,7 % HDP, čo je o 1,2 percentuálneho bodu 

menej ako priemer krajín OECD. Vo všetkých úrovniach vzdelávania venovala Slovenská 

republika nižší podiel HDP ako je priemer OECD (graf č. 5). 

▪ Odmeňovanie učiteľov a ostatných zamestnancov zamestnaných vo vzdelávacích inštitúciách 

predstavuje najväčší podiel bežných výdavkov od primárneho až po terciárny stupeň 

vzdelávania. V roku 2018 vyčlenila Slovenská republika 70 % svojich bežných výdavkov na 

odmeňovanie zamestnancov, v krajinách OECD je priemer týchto výdavkov 74 %. Odmeňovanie 

zamestnancov v inštitúciách terciárneho vzdelávania tvorí zvyčajne menší podiel bežných 

výdavkov z dôvodu vyšších nákladov na zariadenia a vybavenie pracovísk. V Slovenskej republike 

predstavuje odmeňovanie zamestnancov na terciárnom stupni vzdelávania 61 % bežných 

výdavkov v porovnaní so 73 % na neterciárnom stupni vzdelávania. V rámci krajín OECD je 

priemerný podiel 68 % na terciárnom stupni vzdelávania a 77 % na neterciárnom stupni. 
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Graf č. 5 Celkové výdavky na vzdelávacie inštitúcie v percentách HDP (2018) v % 

 

Zdroj: OECD (2021), 1. Primárne, sekundárne a post-sekundárne neterciárne vzdelávanie, zahŕňa predprimárne 
vzdelávacie programy. Krajiny sú zoradené zostupne podľa celkových výdavkov na vzdelávacie inštitúcie v 
percentách HDP.  

Pracovné podmienky učiteľov 

▪ Platy zamestnancov škôl, najmä ich učiteľov a riaditeľov, predstavujú najväčšiu skupinu 

výdavkov na formálne vzdelávanie. Ich platové úrovne majú vplyv aj na atraktivitu učiteľského 

povolania. Vo väčšine krajín a ekonomík OECD sa platy učiteľov (a riaditeľov škôl) vo verejných 

vzdelávacích inštitúciách zvyšujú s úrovňou vzdelania, ktoré poskytujú, a tiež s ich skúsenosťami. 

Zákonom stanovené platy učiteľov s maximálnou kvalifikáciou na vrchole ich platových taríf 

(maximálne mzdy) boli v roku 2020 o 86 % až 91 % vyššie ako učiteľov s minimálnou kvalifikáciou 

na začiatku kariéry (minimálna mzda) v predprimárnom (ISCED 02), primárnom, všeobecnom 

nižšom a vyššom sekundárnom vzdelávaní. V Slovenskej republike boli na každom stupni 

vzdelávania maximálne mzdy o 61 % až 100 % vyššie ako minimálne platy (graf č. 6).  

▪ Skutočné platy učiteľov odrážajú ich zákonom určené platy a dodatočné ohodnotenie súvisiace 

s prácou. Priemerné skutočné mzdy závisia aj od charakteristík učiteľskej populácie, ako sú vek, 

úroveň skúseností a kvalifikačná úroveň. V Slovenskej republike priemerné skutočné platy 

učiteľov (po konverzii na USD s použitím PPP na súkromnú spotrebu) predstavujú 18 937 USD na 

predprimárnom stupni (ISCED 02), 24 354 USD na primárnom stupni, 24 354 USD na všeobecnom 

nižšom sekundárnom stupni a 25 356 USD na všeobecnom vyššom sekundárnom stupni. V 
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krajinách OECD boli priemerné skutočné platy učiteľov 40 707 USD, 45 687 USD, 47 988 USD a 

51 749 USD na predprimárnom, primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom strednom stupni v 

uvedenom poradí (obrázok 4). 

▪ Priemerné skutočné mzdy učiteľov zostali nižšie ako platy pracovníkov s terciárnym vzdelaním 

takmer vo všetkých krajinách a takmer na všetkých stupňoch vzdelávania. V krajinách OECD boli 

priemerné skutočné platy učiteľov na predprimárnom (ISCED 02), primárnom a všeobecnom 

sekundárnom stupni vzdelávania v rozmedzí 81 % a 96 % príjmov pracovníkov s terciárnym 

stupňom vzdelania. V Slovenskej republike sa tento podiel pohyboval od 56 % do 75 % pri 

predprimárnom, primárnom a všeobecnom sekundárnom stupni. 

▪ Priemerný počet vyučovacích hodín za rok požadovaný od typického učiteľa v inštitúcii 

verejného vzdelávania v krajinách OECD má tendenciu klesať so zvyšujúcou sa úrovňou 

vzdelávania: v roku 2020 sa pohybovala od 989 hodín na predprimárnom stupni (ISCED 02) cez 

791 hodín na primárnom stupni, 723 hodín na nižšom sekundárnom stupni (všeobecné 

programy) a 685 hodín na vyššom sekundárnom stupni (všeobecné programy). V Slovenskej 

republike vyučujú učitelia na predprimárnom stupni 1 150 hodín ročne, na primárnom stupni 

729 hodín ročne, na nižšom sekundárnom stupni (všeobecné programy) 645 hodín a 561 hodín 

na vyššom sekundárnom stupni (všeobecné programy). 

▪ Počas pracovného času učitelia vykonávajú aj iné úlohy ako samotné vyučovanie, ako je 

napríklad plánovanie a príprava hodín, hodnotenie prác študentov a komunikácia alebo 

spolupráca s rodičmi alebo opatrovníkmi. Na nižšej strednej škole učitelia v Slovenskej republike 

vynakladajú 41 % pracovného času na výučbu, pričom priemer medzi krajinami OECD (podľa 

dostupných údajov) je 44 %. 

▪ V primárnom a sekundárnom stupni vzdelávania má v krajinách OECD v priemere približne 35 % 

učiteľov minimálne 50 rokov a v nasledujúcom desaťročí môžu dosiahnuť dôchodkový vek. 

Predpokladá sa ale, že populácia v školskom veku sa v niektorých krajinách zvýši, čím sa mnohé 

vlády dostanú pod tlak čo sa týka nutnosti náboru a školenia nových učiteľov. V roku 2019 malo 

v Slovenskej republike 30 % učiteľov základných škôl minimálne 50 rokov, čo bolo o niečo menej 

ako priemer OECD (33 %). V krajinách OECD sa podiel učiteľov vo veku minimálne 50 rokov 

v priemere zvyšuje so stupňom vzdelávania, na ktorom učia – 36 % v nižšom sekundárnom 

stupni vzdelávania a 40 % vo vyššom sekundárnom stupni. V Slovenskej republike sa tento podiel 

pohybuje od 38 % na nižšom sekundárnom stupni do 42 % na vyššom sekundárnom stupni. 
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Graf č. 6 Priemerné skutočné platy stredoškolských učiteľov v porovnaní s najnižšou 
a najvyššou tarifou podľa zákona (2020) – ročné zákonné platy učiteľov vo verejných 
inštitúciách v ekvivalente USD prepočítané pomocou PPP 

 

Zdroj: OECD (2021) 
Poznámka: Skutočné platy zahŕňajú bonusy a príspevky. 
1. Skutočné základné platy. 
2. Platy v hornej časti stupnice a minimálna kvalifikácia namiesto maximálnej kvalifikácie. 
3. Platy v hornej časti stupnice a najrozšírenejšie kvalifikácie namiesto maximálnej kvalifikácie. 
4. Zahŕňa priemer fixných bonusov za nadčasové hodiny.  
Krajiny a ekonomiky sú zoradené zostupne podľa nástupných platov pre učiteľov nižšieho sekundárneho 
vzdelávania s minimálnou kvalifikáciou.  

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

a legislatívne dokumenty  

Dňa 1. októbra 2021 podpísal predseda vlády SR Eduard Heger dohodu o financovaní medzi 

Európskou komisiou a Slovenskou republikou, ktorá umožní, aby Slovensko začalo čerpať 

prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti – konkrétne prvú preddavkovú platbu vo výške približne 822 

miliónov EUR – 13 %  z celkovej sumy. 

Dohoda stanovuje podmienky financovania, smerovanie finančných tokov, ako aj finančné opravy 

plánu obnovy. Do roku 2026 má Slovensko Európsku komisiu dvakrát ročne informovať o plnení 

stanovených míľnikov a cieľov, po splnení ktorých je možné požiadať o platby. Prvá žiadosť je 

naplánovaná v prvej polovici 2022, konečná žiadosť o platbu má byť podaná do 30. septembra 2026.  
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Realizácia Plánu obnovy a odolnosti SR sa rozbieha reformami v troch kľúčových oblastiach: v 

zdravotníctve, vzdelávaní a v justícii. Realizácia niektorých opatrení sa už začala aj v ďalších oblastiach 

– napríklad sa uskutočnila reforma právneho rámca v oblasti energetickej efektívnosti; došlo aj k 

uvoľneniu obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR; 

schválilo sa tiež pravidlo 1in 2out, ktoré zníži finančné náklady podnikateľov; reforme prípravy 

investičných projektov v doprave, pracuje sa aj na sfunkčnení Úradu na ochranu oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti. Tento rok má Slovensko splniť 14 míľnikov, v hodnote vyše 400 miliónov 

EUR. Momentálne sa intenzívne pripravuje systém metodiky plánu obnovy, ktorá určí presné pravidlá 

a postupy realizácie jednotlivých opatrení. Zároveň sa pripravujú tzv. vnútroštátne míľniky (nad rámec 

tých oficiálnych) s nastavením cieľov a zodpovednosti.  

Cieľom reforiem v rámci plánu obnovy vo všetkých týchto oblastiach je výkonný štát, ktorý poskytuje 

občanom služby efektívne, rýchlo a spoľahlivo. V rámci zdravotníctva ide o optimalizáciu siete 

nemocníc, reformu prípravy investičných projektov v zdravotníctve, centralizáciu riadenia najväčších 

nemocníc, novú definíciu neodkladnej zdravotnej starostlivosti a reformu poskytovania všeobecnej 

starostlivosti. V oblasti justície ide o reformu súdnej mapy a posilnenie integrity a nezávislosti 

súdnictva. V oblasti vysokých škôl plán obnovy ráta so zmenou financovania vysokých škôl zavedením 

výkonnostných zmlúv, zavedením systému periodického hodnotenia vedeckého výskumu, novým 

prístupom k akreditácii vysokoškolského vzdelávania, reformou riadenia vysokých škôl a koncentráciou 

excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít. 

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 20279 

Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

poslala dňa 22. októbra 2021 Európskej komisii aktualizovaný návrh Partnerskej dohody SR na 

programové obdobie 2021 – 2027 na druhé neformálne posúdenie. V rámci tohto programového 

obdobia 2021 – 2027 si Slovensko kladie za cieľ presadzovať národné a regionálne záujmy. 

V tomto období je pre SR plánovaných 13 miliárd EUR z fondov politiky súdržnosti EÚ. 

Fondy politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 sú právne definované týmito 

nariadeniami EÚ10: 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060, ktorým sa stanovujú spoločné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, 

 
9 Návrh Partnerskej dohody SR pre roky 2021-2027, 21.10.2021, MIRRI SR 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC
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Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a 

akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, 

migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie 

hraníc a vízovú politiku („všeobecné nariadenie EÚ“); 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja a Kohéznom fonde („nariadenie EFRR/KF“); 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky 

sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 („nariadenie ESF+“); 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach 

týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov („nariadenie EÚS“); 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na 

spravodlivú transformáciu („nariadenie FST“). 

Aj pre aktuálne programové obdobie je určených päť cieľov politiky súdržnosti, ktoré partnerská 

dohoda ako základný strategický dokument na využívanie fondov politiky súdržnosti obsahuje: 

1. Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa:  

▪ rozvoj a zlepšovanie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií;  

▪ využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vládu; posilnenie rastu a 

konkurencieschopnosti najmä MSP, vrátane produktívnych investícií;  

▪ rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské 

zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ. 

2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa:  

▪ energetická efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov; podpora energie z obnoviteľných 

zdrojov energie;  

▪ rozvoj inteligentných energetických systémov a sietí;  

▪ adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti voči katastrofám;  

▪ zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd;  

▪ prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo;  

▪ zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb;  

▪ zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží;  

▪ zlepšenie kvality ovzdušia; podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility. 
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3. Prepojenejšia Európa:  

▪ cestná doprava;  

▪ železničná doprava;  

▪ vodná doprava; a to v členení na TEN-T (európske koridory) a mimo TEN-T (národná a regionálna 

infraštruktúra). 

4. Sociálnejšia Európa:  

▪ adaptabilný a prístupný trh práce;  

▪ kvalitné inkluzívne vzdelávanie;  

▪ záruka pre mladých;  

▪ aktívne začlenenie a dostupné služby;  

▪ potravinová a materiálna deprivácia;  

▪ sociálne inovácie a experimenty. 

5. Európa bližšie k občanom: 

▪ budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych 

orgánov; kvalitnejšie verejné politiky a otvorené vládnutie;  

▪ prevencia negatívnych spoločenských javov a vytváranie bezpečného fyzického prostredia obcí, 

miest a regiónov;  

▪ regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas;  

▪ zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný 

rozvoj a udržateľný cestovný ruch. 

V rokoch 2011-2020 rástla slovenská ekonomika v rámci V4 najpomalšie, len 1,6% ročne. Slovensko 

dobiehalo priemer EÚ27 najpomalšie spomedzi krajín V4. Tento trend je najmä z dôvodu, že slovenská 

ekonomika nedokázala prejsť na rast založený na inováciách a výskume. Priority SR v Partnerskej 

dohode si kladú za cieľ prekonať tieto negatívne trendy a pomôcť odstrániť alebo zmierniť nižšie 

uvedené nepriaznivé skutočnosti:  

▪ Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií  

- nízka intenzita spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom a neustále klesajúci 

podiel slovenských podnikov s inovačnou aktivitou z celkového počtu podnikov;  

- zaostávanie v intenzite výdavkov na VVaI, nielen v priemere EÚ a u inovačných lídrov, ale aj 

v prostredí miernych inovátorov, najmä v porovnaní s priamou konkurenciou vo V4. 

Slovensko v roku 2019 vydalo na VaV 0,83 % HDP, kým EÚ27 až 2,19 % HDP;  
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- nevhodne nastavené legislatívno-organizačné a procesné prostredie pre podstatné zvýšenie 

výdavkov na VaV, aspoň na úroveň priemeru ostatných troch krajín V4, s cieľom postupného 

zvýšenia podnikových výdavkov na VaV na 65 % z celkových výdavkov na VaV;  

- absencia potrebami definovanej, reálnej, prevádzkovo udržateľnej, zdieľanej a kooperatívnej 

infraštruktúry zabezpečujúcej VVaI reflektujúcej regionálne a nadregionálne potreby, v 

súlade s inteligentnou špecializáciou SR, so zameraním na jej optimalizáciu pre zabezpečenie 

transformačných cieľov RIS3, koncentráciu zdrojov a možností využívania, v súlade s 

potrebami hospodárskej praxe, zameranými na zabezpečenie uhlíkovo neutrálnej a obehovej 

ekonomiky;  

- nedostatočná infraštruktúra, limitovaný prístup k technologickým inováciám, nedostatok 

procesných inovácií, nedostatočný prenos výsledkov VaV do praxe vo všetkých oblastiach 

(napr. pomalé preberanie nových trendov v oblasti biomedicínskeho výskumu);  

- nízka participácia v Európskom výskumnom priestore (SR patrí k najmenej úspešným 

krajinám EÚ v rámcových programoch);  

- nízky podiel doktorandov, výskumných a administratívnych pracovníkov vysokých škôl na 

akademických mobilitách.  

▪  Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány 

verejnej správy  

- nízka pozícia SR v hodnotení stavu digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európskej komisie (DESI 

2021, 22. miesto spomedzi krajín EÚ) a medziročný pokles a potreba vytvorenia podmienok 

pre postupnú digitálnu transformáciu všetkých odvetví hospodárstva a spoločnosti (najmä 

transformácia na Priemysel 4.0);  

- nedostatočná synchronizácia procesov verejnej správy s možnosťami digitálnej spoločnosti, 

vytvorenie podmienok pre podporu „pro futuro“ dynamických regulácií orientovaných na 

cieľ, zjednodušenie procesov podnikania a tvorba modernej regulácie prispôsobenej 

digitálnej dobe, vrátane debyrokratizácie procesov smerom k podnikateľom a občanom;  

- slabá alebo absentujúca prepojenosť rôznych oblastí využitia inteligentných riešení a 

nevyužitý potenciál „smart“ technológií na zlepšenie funkčnosti a dlhodobej udržateľnosti 

mestskej infraštruktúry a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov miest a regiónov 

prostredníctvom rozvoja konceptov Smart Cities a Smart Regions;  

- riziká súvisiace s nedostatočnou bezpečnosťou infraštruktúry.  
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▪ Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, a to aj 

produktívnymi investíciami  

- narastajúca závislosť ekonomiky SR na úzkej špecializácii s vysokou volatilitou v období krízy 

a dopadom na zvyšovanie nezamestnanosti;  

- nevyhnutnosť stimulovať transformáciu SR ekonomiky aplikáciou zelenej a digitálnej 

transformácie s cieľom eliminovať narastajúcu závislosť ekonomiky SR na úzkej špecializácii s 

vysokou volatilitou v období krízy;  

- absencia systému špeciálnych opatrení zabezpečujúcich odstraňovanie negatívnych dopadov 

pandémie COVID-19 na podniky, podporu a rozvoj MSP a posilňovanie ich inovačnej 

schopnosti, ako aj aktivity zamerané na podporu sieťovania MSP a ich spolupráce s 

výskumno-inovačnými centrami;  

- potreba intenzívnejšieho využívania rôznych foriem finančných nástrojov a na mieru šitých 

podporných služieb pre posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP;  

- potreba vytvorenia podmienok na podporu investícií do technológií s vysokou pridanou 

hodnotou, vrátane obehových a uhlíkovo neutrálnych technológií.  

▪  Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – 

ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ  

- kontinuálna degradácia vzdelávacieho systému, prejavujúca sa najmä neprepojením obsahu 

vzdelávania s potrebami trhu práce na všetkých úrovniach vzdelávania, obrovským odlivom 

vysokoškolských študentov do zahraničia (v roku 2018 študovalo v zahraničí 19 % všetkých 

slovenských VŠ študentov v dennej forme štúdia), ako aj málo motivujúcimi podmienkami v 

oblasti výskumu a vývoja;  

- nízka odozva systému vzdelávania a odbornej prípravy na sektorové potreby naznačovaná 

pretrvávaním nesúladu medzi kvalifikáciami (58 % a 47 % absolventov stredných a vysokých 

škôl pracujúcich v profesiách, ktoré nezodpovedajú ich študijným odborom) a medzery v 

kvalifikáciách (nízka úroveň zručností a kompetencie absolventov);  

- neschopnosť existujúceho vzdelávacieho systému pružne reagovať na spoločenské výzvy, 

demografické trendy a meniace sa výrobné metódy, zmeny potrieb v štruktúre ekonomiky, 

zmeny spotrebiteľského dopytu, zmeny spôsobené digitalizáciou a automatizáciou. Vysoké 

riziko automatizácie pracovných miest (34 % pracovných miest ohrozených automatizáciou a 

31 % pracovných miest, ktoré čelia zmenám v dôsledku automatizácie) a zmeny dopytu po 

zručnostiach spôsobené automatizáciou a digitalizáciou, potreba prispôsobiť a rozšíriť 
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možnosti vyššieho vzdelávania, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých pre rozvoj 

zručností, rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie;  

- nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v kľúčových priemyselných odvetviach je spôsobený 

aj neustálou emigráciou obyvateľstva v produktívnom veku (napr. odliv 19 % stredných a 10 

% vysokoškolských absolventov) a s potrebnými zručnosťami;  

- obmedzená spolupráca medzi podnikmi a poskytovateľmi zručností, potreba aktívnejšieho 

zapojenia priemyslu do formulácie a poskytovania vzdelávania na regionálnej úrovni.  

▪  Zlepšenie digitálnej pripojiteľnosti  

- podpriemerné ukazovatele v oblasti konektivity, najmä v pevnom širokopásmovom pokrytí a 

v miere využívania rýchleho širokopásmového pokrytia (DESI);  

- až 12 % domácností nemá prístup k štandardnému pevnému širokopásmovému pripojeniu, 

oproti 3 % priemeru EÚ (jedno z posledných miest v EÚ);  

- zabezpečenie pevného a bezdrôtového širokopásmového pripojenia s veľmi vysokou 

kapacitou na Slovensku, v súlade s EÚ stratégiou pre gigabitovú spoločnosť do roku 2025, je 

nevyhnutným predpokladom budúcej konkurencieschopnosti SR;  

- stanovené ciele nie je možné dosiahnuť len prostredníctvom investícií do optických sietí 

vzájomne si konkurujúcich komerčných operátorov;  

- nízke aktuálne pokrytie Slovenska ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením na úrovni 

adries/domácností (32,31 %, pričom plánované je 58,54 %);  

- nízke pokrytie ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením škôl, inštitúcií, podnikov v miestach 

zlyhania komerčného telekomunikačného trhu.  

▪ Podpora energetickej efektívnosti, znižovania emisií skleníkových plynov, OZE a vývoj 

inteligentných energetických systémov  

Slovensko plne podporuje ciele vedúce k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050 a rovnako 

striktnú ochranu životného prostredia. Na úspešný prechod k zelenšiemu a uhlíkovoneutrálnemu 

Slovensku je potrebné zacieliť investície do viacerých oblastí a odstrániť alebo zmierniť viaceré 

nepriaznivé prvky, faktory, obmedzenia:  

- nedostatočná miera prepojenia záväzkov SR vyplývajúcich zo smerníc v oblasti energetickej 

efektívnosti, energetickej hospodárnosti budov a OZE, z právnych predpisov EÚ a 

medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia, strategických dokumentov a 

opatrení potrebných na dosiahnutie týchto cieľov s potrebami jednotlivých regiónov;  
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- ambiciózna výzva pre SR vybudovať ekologickejšie, nízkouhlíkové a zároveň 

konkurencieschopné hospodárstvo smerujúce k naplneniu záväzku uhlíkovej neutrality do 

roku 2050;  

- nedostatočný, resp. absentujúci systém koordinácie a plánovania rozvoja udržateľnej 

energetiky na regionálnej úrovni, ako aj realizácie projektov v oblasti energetickej 

efektívnosti a využívania OZE a nedostatočný energetický manažment na úrovni samospráv;  

- vysoká energetická a zdrojová náročnosť priemyslu;  

- nízke tempo obnovy verejných budov, ich nedostatočne komplexná obnova a nedostatočná 

aplikácia zelených prvkov a prvkov obehového hospodárstva pri obnove budov;  

- nízka miera nákladovo efektívnej hĺbkovej obnovy bytových budov;  

- nízka miera vybavenia budov systémami riadenia a automatizácie budovy, monitorovacími a 

inteligentnými systémami zameranými na úsporu energie;  

- nedostatočné vybavenie podnikov, spotrebiteľov meracou a riadiacou technikou na 

zavádzanie SMART-technológií vrátane inteligentných sietí;  

- nedostatočná pripravenosť na zvyšovanie podielu OZE v energonosičoch, napr. pridávaním 

OZE do zemného plynu, resp. nahradením zemného plynu OZE;  

- nedostatočne dimenzovaná elektroenergetická infraštruktúra z pohľadu požiadaviek na 

elektromobilitu, využívanie OZE, akumuláciu energie, energetickú efektívnosť a požiadavky 

digitalizácie a inteligentných sietí. 

▪ Adaptácia na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám  

- extrémne prejavy počasia, najmä dlhotrvajúce obdobia sucha spojené s nedostatkom vody, 

prívalové dažde spôsobujúce najmä povodne či zosuvy;  

- stále výraznejšie prejavy zmeny klímy v rámci Slovenska, vyžadujúce nové opatrenia na 

elimináciu rizík súvisiacich s hrozbou potenciálnych katastrof;  

- prehlbujúce sa poškodzovanie zložiek životného prostredia, spôsobené nedostatočnou 

prevenciou rizík vyplývajúcich z porušovania legislatívy (envirokriminalita).  

▪  Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo  

- nízka miera recyklácie odpadov a výrazná závislosť od skládkovania, nízka miera 

zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, potreba zlepšiť podporu predchádzania 

vzniku odpadov a materiálovej efektívnosti a podporu prechodu na obehové hospodárstvo, 

potreba zvýšiť triedenie komunálnych odpadov a recykláciu odpadov;  

- nízka miera zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.  
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Digitálna a zelená transformácia spoločnosti predpokladá zabezpečenie dostatočného priestoru na 

rozvoj relevantných zručností nielen pracujúcich, ale všetkých členov spoločnosti, vrátane detí a 

seniorov.  

Podporné opatrenia budú formulované v súlade s princípmi Európskeho piliera sociálnych práv, pričom 

sa zohľadnia tieto najzávažnejšie výzvy:  

▪ Adaptabilný a prístupný trh práce  

- pretrvávajúce problémy v štruktúre nezamestnanosti;  

- chýbajúca dôkladnejšia profilácia uchádzačov o zamestnanie;  

- sektor sociálneho hospodárstva zatiaľ poskytuje pracovné príležitosti relatívne malému 

počtu znevýhodnených osôb;  

- nízka účasť rodičov malých detí na trhu práce;  

- nedostatočná spolupráca verejných a neverejných poskytovateľov služieb zamestnanosti, 

ako aj ich prepojenie so sociálnymi službami a elektronizácia;  

- ohrozené sú takmer 2/3 pracovných miest automatizáciou a robotizáciou, meniaci sa trh 

práce si vyžaduje nové zručnosti, najmä digitálne, a to aj v prípade žiakov a študentov.  

▪ Kvalitné inkluzívne vzdelávanie  

- nesúlad medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy a požiadavkami trhu práce. 

Systémy nie sú dobre pripravené reagovať na výzvy a neposkytujú kvalitné inkluzívne 

vzdelávanie;  

- neuspokojivá dostupnosť, prístupnosť a adaptabilita vzdelávania, aj z hľadiska príležitostí na 

neformálne vzdelávanie, výchovu k zdravému životnému štýlu a športové aktivity;  

- významný modernizačný dlh a nedostatočná kvalita školskej infraštruktúry na všetkých 

stupňoch vzdelávania, ktorá limituje konkurencieschopnosť vzdelávacieho systému SR na 

medzinárodnej úrovni a spomaľuje adaptáciu pre potreby 21. storočia;  

- vzdelávací systém uprednostňuje získavanie encyklopedických vedomostí namiesto 

rozvíjania kritického myslenia a mäkkých zručností žiakov;  

-  nízka predprimárna zaškolenosť detí, nedostatočná ponuka a dostupnosť služieb pre deti v 

ranom a predškolskom veku, vrátane znevýhodnených detí;  

- málo atraktívne učiteľské povolanie, pregraduálna príprava pedagogických a odborných 

zamestnancov je nedostatočná, chýbajú kvalitné príležitosti pre ďalší rozvoj ich profesijných 

kompetencií a digitálnych zručností, ako aj systém monitorovania ich vzdelávacích potrieb;  
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- neuspokojivé výsledky vzdelávania, ktoré sú výrazne ovplyvnené sociálno-ekonomickým 

zázemím alebo odlišným materinským jazykom;  

- zvyšujúci sa počet žiakov s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, najmä zo 

znevýhodnených skupín;  

- pretrvávajúca segregácia rómskych žiakov vo vzdelávaní, ich nadmerné zastúpenie v 

špeciálnom školstve a nerovnaké zaobchádzanie;  

- zvyšujúce sa množstvo sociálno-patologických javov (šikana, nízky blahobyt (well-being), 

extrémizmus, rizikové správanie).  

▪ Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu  

- digitalizácia a dekarbonizácia majú podstatný dopad na hospodárstvo a pracovnú silu. 

Pandémia COVID-19 urýchlila štrukturálne zmeny a tempo zelenej a digitálnej transformácie;  

- slabá finančná podpora pre vzdelávanie dospelých zo strany štátu.  

- chýba jednotiaci nástroj podpory dospelej populácie na ďalšom vzdelávaní;  

- rôzny prístup zamestnávateľov k poskytovaniu vzdelávania zamestnancom. Nižšia účasť 

zamestnancov MSP a SZČO na ďalšom vzdelávaní oproti zamestnancom väčších podnikov;  

- chýba koncepcia rozvoja základných, životných zručností a kľúčových kompetencií, vrátane 

digitálnych zručností, čo znižuje potenciál pracovnej sily;  

- dostupnosť kvalitných a inkluzívnych služieb v oblasti celoživotného poradenstva je 

nedostatočná, čo znižuje účasť dospelých na ďalšom vzdelávaní;  

- nízka dostupnosť vzdelávania a poradenstva pre dospelých, nedostatok záujmu a 

motivačných nástrojov na zvýšenie účasti a podpory získavania kompetencií v oblasti CŽV;  

- absencia systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.  

▪ Záruka pre mladých  

- neuplatňuje sa komplexný, individualizovaný a celostný prístup pri podpore mladých ľudí pri 

ich vstupe na trh práce a v čase prechodu zo školy do zamestnania, založený na poznaní 

potrieb cieľovej skupiny.  

▪ Aktívne začlenenie a dostupné služby  

- neuspokojivé zabezpečenie prechodu z ústavnej na domácu a komunitnú starostlivosť, 

nedostatočný rozsah komunitných sociálnych služieb, nie sú dostupné a prístupné všetkým 

cieľovým skupinám, chýba účinná spolupráca medzi ich poskytovateľmi a chýbajú podporné 
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mechanizmy zamerané na oblasť komunitného rozvoja, vrátane v prostredí znevýhodnených 

komunít;  

- absentujúci koncept prepojenej dlhodobej (sociálno-zdravotnej) starostlivosti, vrátane 

posudkovej činnosti, ako aj optimálnej siete zariadení poskytujúcich dlhodobú starostlivosť;  

- nedostatočný prístup k integrovanej zdravotnej starostlivosti, nízka účasť obyvateľstva na 

preventívnych programoch;  

- slabá dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre najviac znevýhodnené skupiny obyvateľstva;  

- chýbajúci personál v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, potreba zatraktívnenia 

povolania v týchto oblastiach;  

- pretrvávajúca nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia v obciach s prítomnosťou MRK a 

chýbajúci komplexný mechanizmus podpory pre tieto cieľové skupiny;  

- absentujúce cenovo dostupné a prístupné bývanie;  

- absentujúca účinná ochrana znevýhodnených skupín pred diskrimináciou a nerovným 

zaobchádzaním;  

- potreba udržania a rozvíjania systému monitorovania a hodnotenia inkluzívnych politík z 

dôvodu ich lepšieho zacielenia.  

Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 - 2027 je stále v pripomienkovom konaní 

jednotlivých príslušných generálnych riaditeľstiev Európskej komisie. Rokovania medzi Slovenskou 

republikou a Európskou komisiou by mali byť ukončené ku koncu kalendárneho roka 2021. 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030  

Dňa 24. 11. 2021 schválila vláda Slovenskej republiky Stratégiu celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021-2030.11 

Materiál predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Stratégia 

celoživotného vzdelávania a poradenstva reaguje na potrebu zabezpečiť celoživotné vzdelávanie a 

poradenstvo (ďalej len „CŽVaP“) tam, kde občania majú problém ako jednotlivci alebo tam, kde sa 

identifikoval systémový nedostatok v oblastiach zručností pre populáciu či konkrétne cieľové skupiny. 

  

 
11 Legislatívny proces - SLOV-LEX  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-604
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-604
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-604
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Stratégia má nasledovné ciele:  

▪ Posilnenie inkluzívnosti vzdelávania dospelých a zlepšenie vzdelávacích ciest pre všetkých 

vrátane dospelých s nízkou úrovňou základných zručností 

▪ Zvyšovanie účasti dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, t. j. šance aj pre dospelých 

s nízkou úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania  

▪ Podpora rozvoja ďalšieho odborného vzdelávania 

▪ Efektívnejšie prepájanie vzdelávania a trhu práce s dôrazom na očakávané zmeny štruktúry 

pracovných miest  

▪ Zvýšenie efektívnosti a flexibility kvalifikačného systému SR 

Kľúčové opatrenia v Stratégii Celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 sú 

navrhnuté v štyroch tematických oblastiach:  

- 1. oblasť kvalifikácií je zameraná na: druhošancové vzdelávanie (možnosť dokončenia 

základnej školy v kombinácii s nižším stredným odborným vzdelaním); zvyšovanie atraktivity 

a kvality odborného vzdelávania a prípravy – vznik Centier excelentnosti. Pre ďalší rozvoj 

Slovenského kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií sú nevyhnutné zákonné 

ukotvenie Systému uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia 

sa. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému sa má docieliť menšími kvalifikáciami a 

takzvanými mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi). Pripravuje sa aj podpora zavedenia 

krátkych študijných programov na vysokých a na stredných odborných školách.  

- 2. oblasť – základné zručnosti a občianske vzdelávanie sa sústreďuje na vytvorenie Národnej 

iniciatívy pre zlepšovanie základných zručností a pilotné intervenčné programy, a tiež aj na 

podporu občianskeho vzdelávania dospelých.  

- 3. oblasť – podpora motivácie k celoživotnému vzdelávaniu – táto oblasť predpokladá 

harmonizáciu, resp. vytvorenie uceleného systému celoživotného poradenstva. Posilnenie 

motivácií pre účasť jednotlivcov na celoživotnom vzdelávaní sa má dosiahnuť aj zavedením 

schémy Individuálnych vzdelávacích účtov. 

- 4. oblasť – budovanie systému riadenia zručností a identifikácie potrieb CŽVaP – ide o 

vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl a podporu  udržateľnosti 

systému riadenia sektorových rád so zameraním na prenos inovačných procesov a 

požiadaviek trhu práce do celoživotného vzdelávania (ďalej len „CŽV”).  
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Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie CŽV v zmysle odporúčaní Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD) pre Slovenskú republiku, formulovaných v Národnej stratégii zručností 

(2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a 

prípravu (ďalej len „OVP“) a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie ako 

strešný orgán zahrňujúci všetky segmenty vzdelávania so zapojením všetkých relevantných aktérov. 

Stratégia obsahuje 55 opatrení, ktoré sú rozdelené do pätnástich tematických celkov: 

1. Druhošancové vzdelávanie a F odbory – výstupmi opatrení pre cieľovú skupinu osôb 

predčasne ukončujúcich vzdelávanie majú byť: 1. zavedenie kombinovaných F odborov 

a príslušných legislatívnych úprav; 2. úprava normatívu na žiaka v ZŠ aj po ukončení povinnej 

školskej dochádzky (PŠD) do veku 18 rokov v nariadení vlády SR č. 630/2008 Z.z.;  3. zavedenie 

flexibilného normatívu, 4. vytvorenie vzdelávacieho programu na získanie nižšieho stredného 

vzdelania – druhošancové vzdelávanie; 

2. Zvyšovanie atraktivity a kvality OVP – Centrá excelentnosti OVP – výstupmi opatrení majú 

byť systémové zmeny: 1. pilotné spustenie centier excelentnosti OVP (podpora budovania 

kapacít centier excelentnosti OVP v pilotných sektoroch hospodárstva); 2. Centrá 

excelentnosti OVP sa majú stať tvorcami inovácií vo vzdelávaní; 3. úprava štátnych 

vzdelávacích programov a kvalifikačných štandardov ako aj koncepčný dokument spolupráce 

– má ísť o pilotáž spolupráce s vybranými sektorovými radami a ďalšími organizáciami pri 

tvorbe analýzy a anticipácie dopytu po vedomostiach a zručnostiach na pracoviskách vo svetle 

technologických inovácií a premietnutie výsledkov týchto analýz kurikulárnymi odbornými 

komisiami do vzdelávania a do národného systému kvalifikácií;  

3. Rozvoj digitálnych zručností občanov SR – výstupom má byť definovanie nadrezortnej 

národnej stratégie digitálnych zručností s vlastnými opatreniami, odporúčaniami pre rezorty; 

4. Národná iniciatíva pre zlepšovanie základných zručností a pilotné intervenčné programy – 

výstupmi opatrení majú byť: 1. zakotvenie pojmu základné zručnosti do zákona o CŽV; 2. 

pilotné zavedenie nástrojov pre mapovanie, hodnotenie a testovanie úrovne základných 

zručností pre nízkokvalifikovaných dospelých; 3. pilotná schéma financovania poskytovateľov 

neformálneho vzdelávania v základných zručnostiach pre nízkokvalifikovaných dospelých 

(neziskové a iné organizácie s potenciálom pre dosah na cieľovú skupinu); 4. Národná sieť pre 

podporu základných zručností (inštitucionálna kapacita na podporu programov vzdelávania 

v základných zručnostiach z verejných zdrojov); 
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5. Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií – opatrenia zahŕňajú: 1. 

novodefinovanie úlohy a postavenia Národnej sústavy kvalifikácií; 2. oživenie portálu 

www.kvalifikacie.sk ako komplexného informačného zdroja o kvalifikáciách v SR; 3. prepojenie 

národných databáz kvalifikácií a vzdelávacích príležitostí s portálom Europass;  

6. Systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa – 

opatrenia cielia na: 1. doplnenie deskriptorov nižších úrovní do SKKR; 2. návrh zákona 

o uznávaní výsledkov predchádzajúceho vzdelávania – doplnenie do zákona o CŽV 

(priechodnosť vzdelávacieho systému); 3. zrovnoprávnenie kvalifikácií na úrovni výučného 

listu; 4. rozšírenie všeobecnej maturity pre oblasť vzdelávania dospelých (novela školského 

zákona); 5. rozšírenie odbornej maturity pre oblasť vzdelávania dospelých (novela zákona 

o OVP); 6. zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky; 7. zavedenie inštitútu profesijného 

technika špecialistu (SKKR 6) a profesijného inžiniera;  

7. Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému menšími kvalifikáciami a mikrokvalifikáciami 

(mikrocertifikátmi) – opatrenia sú mierené na: 1. segmentáciu existujúcich formálnych 

kvalifikácií nadobúdaných v SOŠ; 2. doplnenie štvrtého subrámca „menšími“ kvalifikáciami 

požadovanými trhom  (profesijné kvalifikácie); 3. vytypovanie zručností dopytovaných trhom 

práce, ktoré rozširujú alebo prehlbujú už nadobudnuté kvalifikácie, vrátane tých, ktoré možno 

nadobudnúť aj „bežnými“ vzdelávacími kurzami alebo kurzami s vysokým podielom 

samoštúdia (mikrocertifikáty a mikrokvalifikácie); 4. jednoznačné vymedzenie terminológie 

týkajúcej sa potreby zvýšiť flexibilitu vzdelávacieho a kvalifikačného systému a dokladovania 

nadobudnutia kvalifikácie,  

8. Krátke vysokoškolské študijné programy – úroveň SKKR 5 – opatrenia sa zameriavajú na: 1. 

zavedenie krátkych študijných programov vysokoškolského vzdelávania do legislatívy; 2. 

podporu krátkych študijných programov vysokoškolského vzdelávania v kontexte 

výkonnostných zmlúv; 3. zohľadnenie krátkych študijných programov vysokoškolského 

vzdelávania v akreditačných štandardoch;  

9. Vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl – opatrenia sa zameriavajú 

na: 1. spracovanie novej koncepcie systému trasovania absolventov; 2. zabezpečenie 

trasovania absolventov, založené na každoročnom zbere a vyhodnotení administratívnych dát, 

vrátane cieleného spracovania pre potreby aktérov; 3.-4. zabezpečenie národného 

dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov VŠ a SŠ; 5. pilotáž schémy „Stopa našich 

absolventov“ na 10 fakultách VŠ a 10 SŠ; 6. podporu zvýšenia výskumných a analytických 

kapacít pre účely systému trasovania absolventov; 

http://www.kvalifikacie.sk/
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10. Podpora udržateľnosti systému riadenia sektorových rád so zameraním na prenos 

inovačných procesov a požiadaviek trhu práce do CŽV – cieľom opatrenia je vytvorenie 

udržateľného systému riadenia a činnosti sektorových rád v podmienkach SR a podpora 

zosúlaďovania systému CŽV s potrebami trhu práce; 

11. Podpora občianskeho vzdelávania dospelých – opatrenia sú zamerané na: 1. posilnenie 

občianskeho vzdelávania v legislatíve CŽV; 2. posilnenie personálnych a materiálno-

technických kapacít infraštruktúry poskytujúcej občianske vzdelávanie a ich zriaďovateľov 

(VÚC, miestne samosprávy); 3. podporu subjektov poskytujúcich občianske vzdelávanie;  

12. Vytvorenie uceleného systému celoživotného poradenstva – opatrenia mieria na: 1. 

financovanie a zvýšenie dostupnosti celoživotného vzdelávania; 2. informačné nástroje na 

podporu celoživotného poradenstva; 3. rozvíjanie kapacít pre riadenie kariéry (na úrovni 

jednotlivca a aj systému), 4. nadrezortnú koordináciu CŽV; 5. zvyšovanie kvality celoživotného 

poradenstva; 

13. Rozvoj systému verejných služieb zamestnanosti a odborných poradenských služieb – 

opatrenia majú priniesť: 1. posilnenie úlohy verejných služieb zamestnanosti ako aktívneho 

mediátora v prekonávaní ekonomických a spoločenských zmien; 2. zavedenie funkčných 

nástrojov profilácie klientov pre efektívnejšie využívanie poskytovaných služieb; 3. zvýšenie 

dostupnosti a kvality individualizovaných odborných poradenských služieb poskytovaných 

verejnými službami zamestnanosti; 4. využívanie moderných metód a digitálnych nástrojov pri 

poskytovaní služieb zamestnanosti; 

14. Posilnenie motivácií pre účasť dospelých na vzdelávaní – Individuálne vzdelávacie účty 

v kompetencii MŠVVaŠ SR (pilotná schéma) – opatrenia majú docieliť: 1. prípravu pilotnej 

schémy individuálnych vzdelávacích účtov; 2. informačnú kampaň na podporu individuálnych 

vzdelávacích účtov (prostredníctvom PR agentúry); 3. prípravu kritérií pre poskytovateľov 

vzdelávania a spustenie registrácie; 4. verejné obstarávanie pre internetovú a mobilnú 

aplikáciu poskytovateľov a ich ponuky kurzov; 5. prípravu schém platieb; 6. realizáciu 

vzdelávania v rámci pilotnej schémy individuálnych vzdelávacích účtov; 7. zber údajov 

a následné vyhodnotenie; 

15. Individuálne vzdelávacie účty v kompetencii MPSVaR SR ako nástroj individualizovanej 

podpory jednotlivca v ďalšom vzdelávaní/rekvalifikácii – opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa 

sú: 1. vytvorenie  IT platformy (potrebnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry) na správu 

individuálnych vzdelávacích účtov; 2. zabezpečenie kvality vzdelávacieho programu pre 
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potreby individuálnych vzdelávacích účtov (štandardy kvality, kvalita vzdelávacích inštitúcií, 

nastavenie systému hodnotenia klientov CŽV). 

Jednotlivé ciele Stratégie a príslušné opatrenia budú postupne podrobne rozpracované do akčných 

plánov, v termínoch do 31. marca 2022, 2025 a 2028, s vyhodnotením výsledkov priebežného 

monitorovania predchádzajúceho obdobia. Nosným cieľom Stratégie je zabezpečiť pre 

každého celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas 

celého života v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby 

každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote. 

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

úrovni (súvisiace s celoživotným vzdelávaním, formálnym a neformálnym 

vzdelávaním) 

Dňa 12. októbra 2021 sa konala online diskusia – národný panel EPALE Slovensko pod názvom „Bariéry 

brániace dospelým zapájať sa do celoživotného vzdelávania“. Národný panel bol súčasťou európskej 

komunitnej konferencie EPALE, organizovanej EPALE a Európskou komisiou v dňoch 12. – 14. 10. 2021.  

Diskutujúci sa v národnom paneli zamerali na nasledovné otázky súvisiace s bariérami vo vzdelávaní 

dospelých: 

▪ Ako identifikovať individuálne prekážky učiaceho sa? 

▪ Aké sú najlepšie prístupy na prekonanie týchto bariér? 

▪ Ako je možné nadobudnuté skúsenosti z praxe vo vzdelávaní dospelých premietnuť do účinných 

opatrení politík celoživotného vzdelávania podporujúcich účasť vo vzdelávaní dospelých? 

Dostupné dáta z výskumov ukazujú, že najviac sa vzdelávajú a učia osoby, ktoré majú dosiahnuté 

najvyššie vzdelanie. V severských krajinách je rozdiel osôb v ďalšom vzdelávaní s dosiahnutým vyšším 

a dosiahnutým nižším vzdelaním menší ako na Slovensku. Slovensko je na chvoste aj čo sa týka počtu 

dospelých zapojených do ďalšieho vzdelávania, počtu hodín, vzdelávacích aktivít ale i v počte možností, 

ktoré majú osoby s nižším vzdelaním na zapojenie sa do ďalšieho vzdelávania. Na Slovensku je veľký 

počet pracovníkov na rutinných pozíciách, kde sa dlhodobo nič neučia – blízka budúcnosť 

a technologický pokrok však prinesie výzvy, kedy bude nevyhnutné s týmito osobami pracovať.  
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Národnej panelovej diskusie sa zúčastnili:  

▪ Ivana Studená, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV,  

▪ Klaudia Bednárová, Asociácia jazykových škôl SR,  

▪ Peter Csóri, Regionálne centrum kariéry vo Zvolene,  

▪ Filip Gallée, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave,  

▪ Ľubica Gállová, Štátny inštitút odborného vzdelávania,  

▪ Zuzana Kusá, poradkyňa prezidentky SR pre sociálnu oblasť,  

▪ Michaela Mudroňová, koordinátorka pracovného poradenstva v marginalizovaných rómskych 

komunitách v organizácii z Človek v ohrození,  

▪ Katarína Medzihorská, ALTERNATÍVA - Centrum nezávislého života, n. o.,  

▪ Jana Olexová, managing director v spoločnosti TIMAN,  

▪ Edita Rigová, doktorandka na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV.   

V úvode panelu sa diskutujúci snažili pomenovať najväčšie bariéry ďalšieho vzdelávania. Môže ísť o 

(ne)získaný vzťah k vzdelávaniu od útleho veku (ak sa v tejto fáze nenastaví dobrý vzťah, je veľmi ťažké 

ho neskôr zmeniť), obraz, ktorý o sebe človek získal v ranom období života, zlý životný štýl v období 

dospelosti – nevytvorenie si návyku učenia sa/chýbajúca kondícia, výdrž, chýbajúce vonkajšie stimuly 

udržať sa v kondícii čo sa týka učenia sa a vzdelávania a pod. Problémom môže byť prostredie, 

z ktorého človek pochádza – skupina nezamestnaných s nižším dosiahnutým vzdelaním má zvyčajne 

veľmi negatívnu skúsenosť z formálneho školského vzdelávania, k čomu sa často pridružia aj 

nedostatočné časové a finančné možnosti na to, aby sa zapojili do ďalšieho vzdelávania.  

Posledné dáta PIAAC z roku 2012 (prieskum sa robí v dvanásť ročných cykloch) ukazujú, že dve tretiny 

dospelých nemajú motiváciu alebo sa vôbec ďalej nevzdelávajú. Slovensko spolu s Gréckom 

a Tureckom boli na posledných miestach v tomto výskume. Skúmalo sa aké faktory vplývajú na 

kompetencie mladých ľudí. Ukázalo sa, že kľúčový je faktor prostredia (materiálna chudoba a pod.), 

niekedy je na začiatku aj jazyková bariéra a chýbajúca „kondícia“12 (pedagógovia nedostatočne pracujú 

s postupným tréningom a budovaním mentálnej kondície) – toto často vytvorí negatívnu skúsenosť so 

vzdelávaním. Z hľadiska pracovných a existenčných príležitostí (veľký podiel pracovníkov na Slovensku 

vykonáva rutinné činnosti v montážnych linkách/dielňach, s čím súvisí ich fyzická a psychická únava). 

Zamestnávatelia často nevyžadujú ďalšie vzdelávanie, niekedy ide aj o neochotu zamestnávateľov 

vzdelávať nízko kvalifikovaných, keďže zamestnávateľovi to neprináša bezprostredný finančný zisk. 

 
12 Diskutujúci prirovnávali mentálnu výdrž a kondíciu k fyzickej kondícii a výdrži (tréning mozgu k fyzickému 

tréningu) – pričom je dôležité si uvedomiť, že kondíciu treba postupne budovať. 
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Z tohto hľadiska je pochopiteľné, že podiel sústavne vzdelávajúcich sa je na Slovensku nižší ako v iných 

krajinách. Vzdelávanie na pracovisku pritom môže na niektorých pozíciách znamenať možnosť 

kariérneho postupu, zlepšenia pracovného miesta. Pre ďalšie vzdelávanie je veľmi dôležitá aj motivácia 

a prístup učiteľa.  

Motivácia, resp. prekážky ďalej sa vzdelávať môžu súvisieť aj s prístupom učiteľov k deťom a k svojmu 

ďalšiemu vzdelávaniu. Učitelia môžu byť pre deti vzorom, majú veľký vplyv na ich ďalší život, ak sa však 

deti roky pozerajú na demotivovaného učiteľa, ktorý sa ďalej nevzdeláva, nemusí to v nich vytvárať 

pozitívny vzor a nemusí sa ani vytvoriť pozitívny vzťah k vzdelávaniu, čo potom môže mať dlhodobé – 

celoživotné následky. Vzťah, ktorý si človek v útlom veku vytvorí k vzdelávaniu je potom veľmi ťažké 

zmeniť, predovšetkým ak je prvotná skúsenosť natoľko negatívna, že má za následok predčasný 

odchod zo vzdelávania.  

Nesmierne dôležitý je teda prístup učiteľa k vzdelávaniu a aj jeho vzťah k vlastnému ďalšiemu 

vzdelávaniu. Je preto nevyhnutné, aby sa aj učitelia celoživotne vzdelávali a aby mali na to vhodné 

podmienky a možnosti. Účasť učiteľov na ďalšom vzdelávaní – výskumy Národného ústavu 

certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave ukazujú, že kategória mladých učiteľov vo veku 23 až 

34 rokov sa vzdeláva najviac – miera hľadania si vzdelávania bola 12 p. b., s vyšším vekom miera 

hľadania klesala až po 2 % vo vekovej kategórii 55 – 65 rokov. Potreba vzdelávania pritom vyšla 

pomerne vysoká v špecifických oblastiach – v interdisciplinárnych zručnostiach malo vysokú potrebu 

sa vzdelávať 26 %, priemernú potrebu malo približne 50 % a žiadnu potrebu malo 6  % učiteľov v ZŠ a 

9 % učiteľov v SŠ. Podobne to bolo aj v prípade IKT, respektíve digitálnych zručností – vysokú potrebu 

sa vzdelávať malo 20 %, priemernú potrebu malo približne 50 % a žiadnu potrebu malo 9 % učiteľov.  

Ďalšou prekážkou v celoživotnom vzdelávaní môže byť systém vzdelávania, na ktorý sme zvyknutí. Na 

Slovensku sa veľké percento osôb vzdeláva kontinuálne vo formálnom vzdelávaní približne do 25. roku 

života. Mladí ľudia nepodstupujú riziko vstupu na trh práce na zistenie vlastných preferencií, 

fungovania trhu práce, vlastných silných a slabých stránok, preferujú priamy vstup do terciárneho 

vzdelávania.  

Častou prekážkou v ďalšom vzdelávaní je aj objektivita sebahodnotenia, ktorá súvisí s ďalším 

sebarozvojom. Odborníci sa stretávajú prevažne s dvoma typmi osôb – tí, ktorí podhodnotia vlastné 

schopnosti a tí, ktorí ich nadhodnotia, pričom ani jeden z týchto prístupov nezodpovedá realite. 
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Nízke sebahodnotenie často súvisí s nízkym sebavedomím, zlou skúsenosťou so vzdelávaním 

v minulosti. Na začiatku je potrebné zmapovať potreby a motivácie. Potrebu často ukazujú zmeny, 

ktoré so sebou doba nesie. V SR sa nebuduje kultúra celoživotného vzdelávania, na vzdelávanie sa 

nenazerá ako na celoživotný proces naprieč širokým spektrom cieľových skupín.  Nesmierne dôležité 

je pre vzdelávanie aj získanie návyku na určitú pravidelnosť učiť sa a vytváranie si pozitívneho vzťahu 

k učeniu sa. Pre nízko kvalifikovaných je napríklad dôležité vybudovať si vzťah ku vzdelávaniu aj 

prostredníctvom aktivít neformálneho vzdelávania. Nízko kvalifikovaní odbúravajú prípadný negatívny 

vzťah k učeniu sa a negatívnu skúsenosť z formálneho vzdelávania aj prostredníctvom vzdelávacích 

workshopov, neformálnych vzdelávacích, športových a záujmových aktivít, ktoré môžu vytvoriť 

učiacemu sa pozitívny vzťah k učeniu sa nových vecí, neskôr aj k návratu k formálnemu vzdelávaniu.  

Na Slovensku prevláda dôraz na formálne vzdelávanie, pričom nie vždy dosiahnutému vyššiemu 

formálnemu vzdelaniu zodpovedá aj vyššie platové ohodnotenie. Ďalší faktor – kvalita neformálneho 

vzdelávania, za ktoré je potrebné si platiť a človek k nemu musí pristupovať naozaj aktívne, často nie 

je dostatočná. Treba prepájať vzdelávanie s kariérovým poradenstvom. Často sú nízko kvalifikovaní 

nútení do vzdelávania a pritom ich následné uplatnenie nemusí zodpovedať ich očakávaniam. Často 

tým, ktorí sú registrovaní ako UoZ bývajú tiež ponúknuté kurzy, na ktoré nemajú dostatočné 

gramotnosti. Ich prístup k vzdelávaniu býva obmedzený práve nízkou úrovňou 

čitateľskej/matematickej gramotnosti. Často chýba základ a postupnosť vzdelávacích aktivít, ktoré by 

ich pripravili na daný stupeň vzdelávania.  

Výskum Agentúry EÚ pre ľudské práva z roku 2016 hovorí, že až 61 % rómskych žien a 54 % rómskych 

mužov odchádza zo vzdelávania bez ukončenia základného vzdelania. Osoby z nízkopríjmových 

domácností majú veľké množstvo prekážok vzdelávať sa a často je to spojené aj s nedostatkom ich 

motivácie. Na znížený záujem o vzdelávanie pôsobia aj zlý zdravotný stav a sociálne znevýhodnenie.  

Problémom je aj nízka informovanosť o možnostiach ďalšieho vzdelávania. Dôležité je zamerať sa na 

to, čo znevýhodnený potrebuje na to, aby boli odstránené bariéry na strane znevýhodneného, aj na 

strane zamestnávateľa. Zamestnávatelia sa tiež potrebujú vzdelávať ako pracovať s rôznymi skupinami 

zamestnancov.  

Dôležité sú aj vhodné príležitosti, ktoré sú vytvorené pre tých s najnižším vzdelaním. Iná možnosť ako 

druhošancové vzdelávanie pre tieto skupiny nie je. V zahraničí je bežné že sa nízkokvalifikovaní neučia 

v triedach, ale učia sa prostredníctvom iných aktivít. Ďalšou prekážkou môže byť, že poradenské 

a vzdelávacie aktivity sa na Slovensku spájajú príliš rigidne s trhom práce. Tu treba zdôrazniť význam 

sprevádzania a kariérového poradenstva a individuálny prístup. Aj kariérových poradcov a učiteľov je 



89 
 

potrebné pripraviť vo vzťahu k regionálnym možnostiam a potrebám. Nevyhnutné je aj prepojiť 

formálne vzdelávanie so zážitkovým, čo často prinesie väčší záujem a následne aj lepšie výsledky.  

Politiky v SR sú nastavené na formálne vzdelávanie a nie pre osoby, ktoré sa chcú do vzdelávania po 

čase vrátiť. Po dosiahnutí určitého veku zostáva možnosťou iba vzdelávanie popri zamestnaní. Pokiaľ 

ide o platené vzdelávanie, stáva sa nedostupné pre nízkoprijmové osoby. V prípade, že by prešli do 

formálneho vzdelávania, tak strácajú nárok na rôzne podpory, čo predstavuje veľkú záťaž pre ich rodinu 

a často býva ťažko synchronizované a pracovnými aktivitami. V mnohých európskych krajinách je 

pritom návrat do formálneho vzdelávania možný aj pre toho, kto nemá prácu a dostane príležitosť 

bezplatne študovať. Mnohé školy pritom u nás zápasia s nedostatkom uchádzačov. Ide teda o zbytočnú 

bariéru, ktorú je možné odstrániť úpravou formálnych rámcov.  

Diskutujúci ďalej hľadali odpovede na otázky „Čo sú vhodné vzdelávacie príležitosti?“, „Ako by mohli 

vyzerať?“. Všetky krajiny riešia základné zručnosti, resp. gramotnosti. SR je krajina s veľmi 

nepredvídateľnými podmienkami, je veľmi závislá od prítomnosti veľkých korporácií. Odliv časti HDP 

do zahraničia znižuje investície do ochrany zdravia, vzdelávania, služieb a pod.  

Diskutujúci sa zhodli, že rutinné pracovné miesto nesie so sebou najväčšie ohrozenie straty pracovného 

miesta. 60 % pracovných miest na Slovensku je ohrozených automatizáciou, zároveň Slovenská 

republika má už nejaký čas novú skúsenosť s nedostatkom pracovnej sily. V  dobe Priemyslu 4.0 je 

dôležité aj ako vie človek pracovať v tíme, akú má schopnosť prispôsobiť sa, vedieť sa rozhodovať, učiť 

sa, dôraz je na prenosné schopnosti, kariérovú adaptabilitu.  

V ďalšej časti sa diskutujúci snažili definovať čo sa považuje za úspešné vzdelávacie programy pre 

dospelých, diskutovali aj o tom ako sa vyhodnocuje vzdelávanie. Zhodli sa, že podstatná je osobnosť 

lektora, učiteľa a to, čo odovzdá vzdelávajúcim sa. Zhodli sa tiež, že osobnosť lektora musí byť 

dostatočne inšpirujúca a je potrebné pracovať so zručnosťami pre 21. storočie. Problém je, že sa kladie 

dôraz prevažne na sylaby, kurikulá, obsahy, náplň, avšak podstatný je práve učiteľ. Kritické myslenie 

a prezentačné zručnosti majú byť zastúpené naprieč všetkými predmetmi a nemajú/nemôžu sa učiť 

ako samostatný predmet. Ďalším problémom je, že práve učiteľ, ktorý sprostredkováva vzdelávanie 

často nemá zručnosti a ani možnosti na vzdelávanie, ktoré biznis sféra často poskytuje – koučovanie, 

mentoring, schopnosť viesť evaluačné pohovory, podpora kariérneho rastu a pod. 

Systémová podpora by mala smerovať k tomu, aby každý mal prístup k vzdelávaniu a k rozvoju 

gramotnosti. Pri ľuďoch so znevýhodnením sa ukazuje ako nevyhnutné pracovať s ľuďmi, ktorí veria 
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v možnosť zmeny (učiteľ, rodič, ....), prinášajú pozitívnu motiváciu, ktorá je nesmierne dôležitá a má 

veľký podiel na výsledku. 

1.2 Činnosť Aliancie sektorových rád 

 Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou 

Od začiatku realizácie projektu prebehlo devätnásť etáp posudzovania a schvaľovania NŠZ Alianciou. 

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 troch etapách celkovo 158 NŠZ, a to nasledovne:  

▪ XVII. etapa od 28.9. 2021 do 13.10. 2021 – 57 NŠZ; 

▪ XVIII. etapa od 21.10. 2021 do 5.11. 2021 – 44 NŠZ; 

▪ XIX. etapa od 16.11. 2021 do 30.11. 2021 – 57 NŠZ. 

V termíne od 7.12. 2021 do 20.12. 2021 prebieha schvaľovanie 66 NŠZ v rámci XX. etapy. Vzhľadom na 

uzatváranie Priebežnej správy č. 12 bude zoznam a vyhodnotenie NŠZ predložené v nasledujúcej 

správe.  

XVII. etapa – 28.9. 2021 

Dňa 28. septembra 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 57 revidovaných a 

vytvorených NŠZ sektorovými radami v období september 2021. Na tomto linku: 

https://forms.office.com/r/BB2b6BLWta 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/2021/09/2021-09-27-

schvalovanie_XVII.zip    

  

https://forms.office.com/r/BB2b6BLWta
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-27-schvalovanie_XVII.zip
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-27-schvalovanie_XVII.zip


91 
 

Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 13. október 2021. Predkladané boli nasledovné NŠZ: 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

1. Farmár v zmiešanom hospodárstve 

2. Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) 

3. Ošetrovateľ v zoologickej záhrade 

4. Pracovník v akvakultúre 

5. Technik v rastlinnej výrobe 

6. Technik v živočíšnej výrobe 

7. Včelár 

8. Kynológ 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

9. Garbiar 

10. Operátor stroja na výrobu obuvi 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

11. Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva 

12. Špecialista pre ťažbu dreva v lesníctve 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

13. Zlievarenský technik technológ 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 

14. Majster (supervízor) v sklárskej výrobe 

15. Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu 

16. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov 
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17. Špecialista údržby v sklárskej výrobe 

18. Technik prípravy a tavenia skloviny 

19. Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov 

20. Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

21. Operátor povrchových úprav 

22. Operátor robotiky 

23. Procesný špecialista v strojárskej výrobe 

24. Servisný poradca v autoservise 

25. Strojársky technik v oblasti údržby 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 

26. Elektromontér trakčnej siete 

27. Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

28. Laborant pre analýzu vôd 

29. Meteorológ klimatológ 

30. Technik meteorológ 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

31. Obchodný zástupca 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchova a šport 

32. Historik (okrem umenia) 

33. Športový rozhodca 
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Sektorová rada pre verejné služby a správu 

34. Dávkový aprobant 

35. Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti 

36. Odborný pracovník poskytovania odborného poradenstva v oblasti sociálneho poistenia 

37. Odborný pracovník štátnej správy pre školstvo 

38. Vyšetrovateľ finančnej správy  

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

39. Strategický nákupca 

40. Hlavný účtovník 

41. Ekonomický analytik, prognostik 

42. Supervízor operátorov dát 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

43. Gerontopsychiater 

44. Lekár bez špecializácie 

45. Lekár hygienik/lekár vo verejnom zdravotníctve 

46. Podporný pracovník v zdravotníctve 

47. Poradca pre jednotlivca, pár a rodinu 

48. Rádiologický technik špecialista v nukleárnej medicíne 

49. Riadiaci zdravotnícky pracovník – lekár 

50. Sociálny poradca 

51. Špecialista samosprávy pre sociálne služby 
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Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

52. Masér (okrem maséra v zdravotníctve) 

53. Pracovník obsluhujúci solárium 

54. Pracovník permanentného make-upu 

55. Ručný práč, detašér 

56. Umývač okien výškových budov 

57. Žehliar 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 19 členov z 29 členov. Pri dvoch členoch sa 

očakávala nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

Ministerstva životného prostredia SR. Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XVII. 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. 

XVIII. etapa  – 21.10. 2021  

Dňa 21. októbra 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 44 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období júl 2021. Na tomto linku: https://forms.office.com/r/TxLyRpfksa 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/2021/10/2021-10-21-schvalovanie_XVIII.zip.  

Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 5. november 2021. Predkladané boli nasledovné 

NŠZ: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

1. Banský technik, mechanik 

2. Geochemik 

3. Hydrogeológ 

https://forms.office.com/r/TxLyRpfksa
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-21-schvalovanie_XVIII.zip


95 
 

4. Technik banskej záchrannej služby 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

5. Kožušník a opravár kožušín 

6. Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

7. Špecialista údržby vo výrobe nábytok 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

8. Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe 

9. Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe 

10. Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

11. Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant 

12. Zlievarenský technik kontroly kvality 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

13. Operátor zvárania 

14. Zváračský praktik 

15. Metrológ - vedecký pracovník 

16. Procesný technik 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 

17. Špecialista elektrotechnik projektant 

18. Elektrotechnik projektant 
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19. Odborný elektrotechnik projektant 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

20. Organizátor spoločenských podujatí 

21. Šéfkuchár 

22. Produktový špecialista 

23. Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete 

Sektorová rada pre dopravu, logistika a poštové služby 

24. Dispečer, výpravca v železničnej doprave 

25. Palubný sprievodca v leteckej doprave 

26. Letový inštruktor 

27. Pilot 

28. Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti 

29. Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) 

30. Tranzitér 

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel 

31. Diskdžokej 

32. Hlasový pedagóg 

33. Preparátor zbierkových predmetov 

34. Výstavný technik 

35. Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva 

36. Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva 

37. Umelecký obuvník 

38. Umelecký patinér a modista 
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Sektorová rada pre vzdelávanie, výchova a šport 

39. Lektor v práci s mládežou 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

40. Odborný pracovník súčinností v sociálnom zabezpečení 

41. Odborný pracovník štátnej správy pre kataster 

42. Člen miestnej občianskej poriadkovej služby 

43. Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

44. Právny asistent 

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 XVIII. 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. 

XIX. etapa  – 16.11. 2021  

Dňa 16. novembra 2021 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 57 revidovaných a 

vytvorených NŠZ sektorovými radami v období november 2021. Na tomto linku: 

https://forms.office.com/r/0bDJFV9GEb 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/2021/11/2021-11-16-

schvalovanie_XIX.zip.  

Termín na vyjadrenie stanoviska bol stanovený na 30. november 2021. Predkladané boli nasledovné 

NŠZ: 

https://forms.office.com/r/0bDJFV9GEb
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-16-schvalovanie_XIX.zip
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-16-schvalovanie_XIX.zip
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Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

1.  Chovateľ vtákov 

2. Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby 

3. Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby 

4. Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm  

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

5. Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

6. Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože 

7. Špecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

8. Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve 

9. Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve 

10. Špecialista pre správu lesného majetku  

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

11. Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera  

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

12. Zlievarenský technik modelár 

13. Zlievarenský technik normovač 

14. Majster (supervízor) v zlievarenstve 
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Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály 

15. Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe 

16. Technik výroby sklených a minerálnych materiálov 

17. Umelecký sklár 

18. Tribotechnik  

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

19. Lakovač, natierač kovových konštrukcií, zariadení, dopravných prostriedkov 

20. Strojársky špecialista v oblasti kvality 

21. Programátor priemyselných robotov  

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 

22. Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie 

23. Technik systémov zberu dát v energetike 

24. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v energetike a 

plynárenstve 

25. Technický riaditeľ v energetike 

26. Technik údržby energetických a plynárenských zariadení  

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

27. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia 

28. Riadiaci pracovník (riaditeľ) obchodnej prevádzky 

29. Hovorca 

30. Špecialista popredajných služieb 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

31. Filozof 
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32. Lektor ďalšieho vzdelávania 

33. Lektor vzdelávania seniorov 

34. Sociálny pedagóg 

35. Školský psychológ 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

36. Brigádny generál 

37. Generál 

38. Generálmajor 

39. Generálporučík 

40. Kontista v oblasti sociálneho poistenia 

41. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového poistenia 

42. Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry 

43. Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia 

44. Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku 

45. Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky 

46. Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa 

47. Špecialista v oblasti ochrany utajovaných skutočností 

48. Špecialista zahraničnoobchodnej politiky 

49. Špecialista sociálnej kurately pre deti 

50. Špecialista sociálnej kurately pre dospelých  

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 

51. Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu 

52. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby 

53. Špecialista kontrolingu 

54. Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru 
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55. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov 

56. Operátor linky tiesňového volania 

57. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly 

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 XIX. 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. 
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Tabuľka č. 3 Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou v roku 2021 

Prehľad  počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 

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 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
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 

0.4.2
021 

20.5.
2021 

3.6. 
2021 

12.6.
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021  

27.8. 
2021  

28.9. 
2021 

21.10
. 

2021 

16.11
. 

2021 

 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo
, veterinárstvo 
a rybolov 

3 0 0 0 0 7 0 1 2 5 4 0 3 0 0 4 8 0 4 41 

Sektorová rada pre 
ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu 

3 0 3 2 2 3 2 1 4 0 3 2 2 1 2 2 0 4 1 37 

Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

5 0 0 2 0 2 0 4 3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 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 2 2 2 37 

Sektorová rada pre 
lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci 
priemysel 

0 8 2 1 1 2 2 4 2 2 1 5 2 1 3 2 2 1 3 44 

Sektorová rada pre 
celulózo-
papierenský a 
polygrafický 
priemysel 

0 2 1 2 2 1 0 1 3 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 22 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

0 1 2 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 
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Prehľad  počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 

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 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
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 

0.4.2
021 

20.5.
2021 

3.6. 
2021 

12.6.
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021  

27.8. 
2021  

28.9. 
2021 

21.10
. 

2021 

16.11
. 

2021 

 

Sektorová rada pre 
hutníctvo, 
zlievarenstvo, 
kováčstvo 

6 0 1 2 3 2 2 2 0 3 2 2 2 0 2 2 1 2 3 37 

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 7 0 4 41 

Sektorová rada pre 
automobilový 
priemysel 
a strojárstvo 

0 2 0 0 0 6 1 0 4 0 0 5 0 0 3 4 5 4 3 37 

Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 15 

Sektorová rada pre 
energetiku, plyn, 
elektrinu 

0 7 0 4 2 0 6 0 4 0 2 3 0 0 0 0 2 3 5 38 

Sektorová rada pre 
vodu, odpad a 
životné prostredie 

0 1 0 1 1 1 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 16 

Sektorová rada pre 
stavebníctvo, 
geodéziu 
a kartografiu 

3 0 2 1 0 3 3 3 1 4 3 0 0 0 9 0 0 0 0 32 
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Prehľad  počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 

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 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
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 

0.4.2
021 

20.5.
2021 

3.6. 
2021 

12.6.
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021  

27.8. 
2021  

28.9. 
2021 

21.10
. 

2021 

16.11
. 

2021 

 

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 1 4 4 43 

Sektorová rada pre 
dopravu, logistiku, 
poštové služby 

6 0 5 3 0 5 3 5 1 5 3 1 5 4 3 0 0 7 0 56 

Sektorová rada pre 
informačné 
technológie 
a telekomunikácie 

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 16 

Sektorová rada pre 
bankovníctvo, 
finančné služby, 
poisťovníctvo 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 25 

Sektorová rada pre 
kultúru 
a vydavateľstvo 

9 0 5 0 0 5 6 0 0 5 9 0 12 0 11 0 0 8 0 70 

Sektorová rada pre 
vzdelávanie, 
výchovu a šport 

1 2 0 0 2 0 0 4 0 1 4 5 2 0 3 7 2 1 5 39 

Sektorová rada pre 
verejné služby 
a správu 

12 8 0 6 0 6 5 0 13 0 6 3 0 0 13 0 5 4 15 96 
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Prehľad  počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

 

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 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
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 

0.4.2
021 

20.5.
2021 

3.6. 
2021 

12.6.
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021  

27.8. 
2021  

28.9. 
2021 

21.10
. 

2021 

16.11
. 

2021 

 

Sektorová rada pre 
administratívu, 
ekonomiku, 
manažment 

0 3 0 0 0 2 3 4 5 11 8 8 3 4 3 3 4 1 7 69 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, 
sociálne služby 

0 0 16 7 8 3 7 7 7 10 4 11 9 8 0 7 9 0 0 113 

Sektorová rada pre 
remeslá a osobné 
služby 

7 0 0 2 1 0 0 0 0 12 0 0 0 1 2 4 6 0 0 35 

SPOLU 63 44 39 37 31 59 47 50 66 65 64 64 44 23 63 80 57 44 57 997 

Plán na revíziu - 
zmluva 

                   1509 

Plán na tvorbu - 
zmluva 

                   300 

PLÁN SPOLU - do 
mája 2022 

                   1809 

ROZDIEL                    -812 

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 (113 NŠZ). Na druhú 

priečku sa v aktivite dostala Sektorová rada pre verejné služby a správu (96 NŠZ). Pomyselné tretie 

miesto získala Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo (70 NŠZ). V oblasti tvorby a realizácie NŠZ 

tieto tri sektorové rady tvoria najaktívnejšie odborné tímy. Najmenej aktívnymi v tejto oblasti sú 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu (14 NŠZ), Sektorová rada pre elektrotechniku (15 NŠZ), 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie (16 NŠZ) a Sektorová rada pre informačné 

technológie a telekomunikácie (16 NŠZ). 

Celkovo od roku 2020, kedy boli začaté práce na tvorbe a revízii NŠZ do 30.11. 2021 (ukončenie XIX. 

etapy) schválila Aliancia 997 NŠZ. V tabuľke uvádzame stav schvaľovania NŠZ za rok 2021 v termíne od 

7.1.2021 do 30.11.2021. Kompletná textová verzia všetkých NŠZ schválených Alianciou v období od 28. 

september  – 30. november 2021 sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto správy.  

 Pracovné stretnutia a konferencie  

6. 10. 2021 Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky 

Dňa 6. októbra 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Realizačného tímu SRI a 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI 

SR“). Predmetom rokovania bol návrh spolupráce pri tvorbe, príprave a realizácii aktivít a opatrení 

v rámci Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska a jej pripravovaných akčných 

plánov.  

V úvode rokovania tajomníčka Aliancie Lednárová Dítětová oboznámila zástupcov MIRRI SR s 

národným projektom SRI. Informovala o vznikajúcich SSRĽZ. MIRRI SR je pre národný projekt SRI 

významný partner aj vzhľadom na to, že zastrešuje problematiku inovácií a svoje zastúpenie má aj 

v rámci Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Pán Ing. Martin Jesný prezentoval úlohy MIRRI SR, 

ktoré spočívajú v riadení, koordinácii a dohľade nad využívaním finančných prostriedkov z fondov 

Európskej únie. MIRRI SR sa zaoberá informatizáciou spoločnosti, investíciami a regionálnym rozvojom. 

Okrem spomenutého, MIRRI SR koordinuje dodržiavanie Partnerskej dohody, rozhoduje o záväzných 

plánoch a krízovom riadení operačných programov a zabezpečuje presadzovanie strategických cieľov 

Slovenska v oblasti poskytovania financií z eurofondov. Tajomníčka Aliancie uviedla, že pre národný 

projekt SRI je veľmi dôležité, z dôvodu realizácie oparení zadefinovaných v SSRĽZ, nadviazať spoluprácu 
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so subjektami zodpovednými za ich implementáciu. Realizačný tím SRI si uvedomuje kľúčovú pozíciu 

MIRRI SR v celom procese implementácie aj vzhľadom na čerpanie financií z Partnerskej dohody. 

Zástupcovia MIRRI SR následne konkretizovali aktivity realizované v Sekcii inovácií, strategických 

investícií a analýz, a to:  

A. Podpora inovácií pri zavádzaní princípov inteligentnej mobility: 

▪ vplyv inovácií  na ľudské zdroje pracujúce priamo s inováciami, ale aj ľudské zdroje vo výrobe, 

prevádzke dopravných prostriedkov a iné, 

▪ digitálne riadenie v doprave, 

▪ platforma inteligentnej mobility. 

B. Zastrešenie ekosystému inteligentnej mobility:  

▪ týka sa samotnej dopravy a aj logistiky, celej oblasti výroby, prevádzky a servisu dopravných 

prostriedkov, a jej aplikácie v regiónoch.            

V diskusii odznela informácia o vízii platformy pre inteligentnú mobilitu. Vývoj platformy súvisí nielen 

s vývojom dopravy, ale bude zasahovať aj do verejných služieb, databázy údajov, manažmentu 

logistiky, bezpečnostných zložiek a iné. Očakáva sa, že zavedenie tejto platformy bude vyžadovať cca 

sedem rokov. Platforma inteligentnej mobility, ktorá pomôže doprave aj inováciám, bola v oficiálne 

zapísaná do Registra záujmových združení a  vzniklo združenie Smart Mobility Slovakia. Informácie sú 

dostupné na: https://smartmobility.gov.sk/. Súčasťou združenia sú dve ministerstvá, zástupcovia 

priemyslu, univerzity (členovia sú napríklad: Alistiq, Driving.digital, Jaguar LanRover, KPMG, M2M 

Solutions, Matador Holding, Siemens Mobility, Slovak AeroSpace Cluster, Slovenská asociácia pre 

elektromobilitu, STU v Bratislave, ZAP, UNIZA).  

Inteligentná udržateľná mobilita a zmena dopravných prostriedkov bude mať dopad nielen na 

personálne posilnenie, adaptáciu a zaškolenie ľudských zdrojov vo všetkých oblastiach (bezpečnosť 

práce, výroba, technici, šoféri) a vznik nových pracovných miest, ale bude mať dopad aj na iné oblasti. 

VÚC budú musieť vedieť riadiť všetky fyzické toky v doprave a tým pádom sa budú musieť „upgradovať“ 

a transformovať na digitálnu kanceláriu. Menia sa aj samotné dopravné prostriedky, čo vytvára 

obrovskú potrebu adaptovať a preškoliť ľudí – už teraz pribúdajú rôzne pohony. Diskutovalo sa aj o 

význame udržateľného rozvoja a o zdieľanej ekonomike. Zdieľanú ekonomiku je treba v rámci dopravy 

správne podchytiť, vybudovať infraštruktúru, nastaviť dispečing, zadefinovať princípy zdieľania, 

vyškoliť nový typ profesií.  

https://smartmobility.gov.sk/
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Aktivity na implementáciu inteligentnej udržateľnej mobility pokrývajú obdobie 2027 – 2030. Z 

hľadiska inovácií nebude stačiť len vyvinúť model inteligentnej udržateľnej mobility, ale tým, že 

riešenia budú fungovať až po aplikáciu v praxi, tak projekt bude sfinalizovaný až po systémovej 

integrácii v podobe pilotného testovania v prevádzke. 

V rámci diskusie odznel význam rôznych strategických dokumentov. Predstavitelia MIRRI SR následne 

prezentovali kľúčové dokumenty a tiež Strategický implementačný plán programu Európskej komisie, 

Inteligentné mestá a obce – európske inovačné partnerstvo/European Innovation Partnership on 

Smart cities and Communities. Európske inovačné partnerstvo „Inteligentné mestá a obce“ je 

partnerstvo v oblastiach energetiky, dopravy, informácií a komunikácie. Koncept Inteligentné mestá 

predstavuje komplexný prístup k fungovaniu miest, ktorý zasahuje do rôznych spoločenských oblastí 

ako sú kultúra, infraštruktúra, životné prostredie, energetika, sociálne služby a ďalšie.  

Diskutovalo sa o implementácii EÚ Stratégie trvalo udržateľnej a inteligentnej mobility. Nadväzujúci 

Akčný plán „inteligentných miest a regiónov“ bude predstavovať implementáciu oblastí, ktoré v tom 

strategickom dokumente zastrešilo MIRRI SR a budú v ňom mať svoje realizačné opatrenia aj prvky 

mobility.   

Dokument Stratégia inteligentnej špecializácie obsahuje samostatnú časť zameranú na mobilitu pre 

21. storočie. Koordinátorom tejto aktivity je Ing. Jesný. Na dokumente spolupracujú experti 

zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Zväzu automobilového priemyslu a Asociácie 

priemyselných zväzov a dopravy.  

Ďalší dokument, ktorý momentálne vzniká, je súhrnná sprava z „Entrepreneurial Discovery Process“. 

Bol prezentovaný aj univerzitný vzdelávací program Inštitútu inovatívnej mobility (Institute of 

Innovative Mobility), ktorý má spracovaný súbor viacerých kvalifikačných programov, vrátane PhD. 

štúdia. MIRRI SR plánuje priniesť vzdelávacie kurzy aj na Slovensko. 

Tajomník Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby informoval o činnosti sektorovej rady. 

Uviedol inovácie, ktoré majú najväčší dopad na sektor, ukážku karty inovácií s dopadom inovácií na 

odborné vedomosti a zručnosti. Ako príklad zdroja údajov, ktorý môže byť nápomocný pri nastavovaní 

rozvoja regiónov, prezentoval mapu mobility obyvateľstva v okrese Lučenec. Okrem obdobných 

informácií dokáže Realizačný tím SRI vypracovať viaceré analytické výstupy týkajúce sa oblasti mobility 

obyvateľov, dopadov inovácií na ľudské zdroje, prípadne prognózovania budúcej pracovnej sily a to: 
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1. Prognózované dopravné vzťahy medzi územiami v kontexte dochádzky za prácou. 

2. Modelovanie a prognózy dopadu COVID-19 na trh práce so zameraním sa na dochádzku do 

zamestnania v členení podľa odvetví a skupín zamestnancov SK ISCO-08. 

3. Identifikáciu dopadov využívania práce z domu rôznej intenzity z pohľadu regionálnych a 

dopravných súvislostí. 

4. Diferencovať štruktúru zamestnancov z regionálneho, odvetvového, vekového hľadiska 

obyvateľstva v rámci sektora. 

V rámci diskusie odznela aj informácia o fungovaní a transformácii Aliancie sektorových rád do 

záujmového združenia tajomníčkou, ktorá tiež informovala o pripravovanom projekte zameranom na 

prípravu odborníkov vo viacerých sektoroch v súvislosti s obehovou ekonomikou, udržateľným 

rozvojom a environmentálnou problematikou. Diskutovalo sa aj o dokumente v procese  schvaľovania 

s názvom Mobilita pre 21. storočie, o mapovaní ekosystému a viac-kriteriálnych analýzach ale i o 

vodíkovej stratégii. P. Jesný spomenul významnú úlohu obehovej ekonomiky v strojárstve. Obehová 

ekonomika sa netýka len odpadového hospodárstva, treba ju primárne riešiť už pri vývoji materiálov a 

výrobkov.  

Zástupcovia Realizačného tímu SRI následne ponúkli spoluprácu pri vytváraní a napĺňaní 

pripravovaného Akčného plánu 2 v rámci „Stratégie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu Slovenska“, 

pretože Realizačný tím SRI dokáže pri jeho tvorbe využiť dlhoročné skúsenosti z oblasti trhu práce. V 

rámci diskusie odznelo, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ľudským zdrojom, ktoré musia byť 

na zavádzanie a realizáciu inovačných zmien pripravené najmä po kvalifikačnej stránke. V tejto oblasti 

môžu byť nápomocné výsledky zistení z národného projektu SRI a SSRĽZ. Užitočným zdrojom informácií 

môžu byť aj prognózy vývoja na trhu práce, prípadne štatistické zisťovania o cene práce. Súbor 

zistených štatistických údajov dokáže poskytnúť unikátnu kombináciu vyhodnotení v súvislosti s 

mobilitou, vekovou štruktúrou, vzdelanosťou úrovňou a ďalšími ukazovateľmi, ktoré sú dôležité pre 

budúce nastavovanie politík štátu.  

20. 10. 2021 Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a európskych 

záležitostí  SR dňa  

Dňa 20. októbra 2021 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov Realizačného tímu SRI a Sekcie 

hospodárskej a rozvojovej spolupráce MZVaEZ SR. Stretnutie nadväzovalo na viacero predchádzajúcich 

aktivít v tomto kalendárnom roku. Jeho účelom bolo posilniť dlhoročnú vzájomnú spoluprácu, týkajúcu 
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sa efektívnej výmeny informácií, užitočnej pre oba zúčastnené subjekty a nadviazať adresnú 

kooperáciu s ekonomickými diplomatmi, pôsobiacimi pod gesciou dotknutej sekcie MZVaEZ SR. 

Prítomní:  

▪ Lucia Kišš, generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce   

▪ Ján Stark, tajomník GR (MZVaEZ SR)  

▪ Adriána Dubeňová, vedúca oddelenia ekonomických analýz a informácií, Sekcia hospodárskej a 

rozvojovej spolupráce (MZVaEZ SR)  

▪ Dagmar Urbanová, Odbor Podnikateľské centrum, Sekcia hospodárskej a rozvojovej spolupráce 

(MZVaEZ SR)  

▪ Géza Mihály, generálny riaditeľ spoločnosti TREXIMA Bratislava, člen Aliancie   

▪ Ľubomír Kadlečík, manažér úseku štatistík a prognózovania (TREXIMA)  

▪ Daniela Pivovarová, metodička NP SRI  

▪ Dana Mažgútová, tajomníčka Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport  

Priebeh rokovania:  

Ľ. Kadlečík  predstavil spoločnosť TREXIMA Bratislava novej generálnej riaditeľke Sekcie hospodárskej 

a rozvojovej spolupráce, podrobne ju oboznámil s jej hlavnými oblasťami činností:  

- štatistické zisťovania a systém ISCP,  

- prognózy trhu práce,  

- uplatniteľnosť absolventov,  

- ISTP - Internetový sprievodca trhom práce, 

- národný projekt SRI.  

Detailne predstavil podsystémy ISCP, význam ISCP, zbierané a vyhodnocované dáta od 

zamestnávateľov, najvýznamnejších používateľov  ISCP a konkrétne vybrané štatistické výsledky. Na 

záver predstavil webstránku – Uplatnenie absolventov, www.trendyprace.sk. 

D. Pivovarová pripomenula podstatné informácie o Národnom projekte SRI, ktorý je plynulým 

pokračovaním troch etáp Národného projektu Národná sústava povolaní (NP NSP), v rámci NP SRI 

pracuje 24 sektorových rád v súlade s jednotlivými odvetviami národného hospodárstva SR. Sektorové 

rady tvoria vlastné sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, vrátane navrhovaných opatrení pre 

budúce potreby trhu práce do roku 2030, podľa vývoja jednotlivých najdôležitejších analyzovaných 
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inovácií v danom sektore a budúcej potreby vzdelanej pracovnej sily v sektore. Súčasťou projektu je 

pokračovanie spracovávania národných štandardov zamestnaní, ranking poskytovateľov vzdelávania, 

sledovanie aktuálnych inovácií a ich uplatňovanie v hospodárstve jednotlivých štátov.  

Vo vzťahu k spolupráci s MZVaEZ SR ocenila momentálne prebiehajúcu výmenu informácií medzi 

ekonomickými diplomatmi MZVaEZ SR a zástupcami Realizačného tímu SRI a vyslovila potrebu 

pokračovať v tejto komunikácii počas ďalšej plánovanej spolupráce. 

L. Kišš ocenila výstupy, ktoré dlhodobo získava MZVaEZ SR. V tejto súvislosti požiadala o poskytnutie 

sektorových stratégií v oblasti trhu práce. Vyjadrila podporu a záujem naďalej pokračovať v príprave 

spolupráce Realizačného tímu SRI a Bavorsko-slovenskej medzivládnej komisie. 

A. Dubeňová informovala o činnosti ekonomických diplomatov, zastupujúcich SR v 40 štátoch sveta; o 

multilaterálnej ekonomickej diplomacii, majúcej prepojenie na OECD a vyjadrila ústretovosť pri zdieľaní 

materiálov, ktoré na mesačnej báze poskytuje Stála misia SR pri OECD. Zaujímala sa o údaje, týkajúce 

sa exportu slovenských podnikov, o ktorých by Realizačný tím SRI mohol mať štatistické dáta.  

G. Mihály pripomenul, že každý štát je v zmysle medzinárodných záväzkov povinný zdarma poskytovať 

účastníkom trhu práce informácie o cene práce. Cieľ činnosti Realizačného tímu SRI je efektívne a 

adresné využívanie zbieraných dát, za účelom zmysluplného použitia štátnych investícií. Štatistické 

materiály je možné poskytovať v jazykových mutáciách – anglický, nemecký, francúzsky jazyk. 

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov by mohli byť poskytnuté ekonomickým diplomatom po 

ich definitívnom ukončení a zverejnení.  

A. Dubeňová nadviazala na vzájomnú spoluprácu, pri príprave súčinnosti s Bavorsko-slovenskou 

medzivládnou komisiou poskytne zoznam kontaktných bodov za rezorty  -  školstvo, zdravotníctvo, 

hospodárstvo, kultúra a spracuje návrhy na konkrétne oblasti spolupráce.  

D. Urbanová sa zaujímala, kedy by mohol byť k dispozícii výstup z údajov, týkajúci sa exportu – MZVaEZ 

SR používa čísla z colného sadzobníka, údaje čerpá zo Štatistického úradu SR (export, import), ich 

adekvátne využitie posudzuje dotknutý ekonomický diplomat.  Vyjadrila aj požiadavku poskytovať 

údaje o cene práce podľa regionálnej štruktúry pre MZVaEZ SR aj naďalej, ale aj v jazykových 

mutáciách, ktoré by boli poskytované podnikateľom v zahraničí prostredníctvom ekonomických 

diplomatov. 
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G. Mihály spresnil, že sa pracuje na vyjasnení klasifikácie výrobkov a služieb, pripravujú sa spôsoby a 

metodika na zisťovanie údajov, týkajúcich sa výrobkov a služieb, aktuálne sú kontaktované vysoké 

školy, Štatistický úrad SR, a ocenil by vzájomnú spoluprácu. Privítal požiadavku MZVaEZ SR poskytovať 

údaje o cene práce podľa regionálnej štruktúry v jazykových mutáciách.  

Zhrnutie definovaných úloh v rámci vzájomnej spolupráce:  

Realizačný tím SRI 

▪ poskytnutie  analýz v oblasti trhu práce, medzinárodné porovnania,  

▪ poskytnutie údajov o cene práce podľa regionálnej štruktúry v jazykových mutáciách,  

▪ poskytnutie  výstupov z NP SRI pre MZVaEZ po ich finálnom spracovaní a zverejnení, 

▪ príprava spolupráce s Bavorsko-slovenskou medzivládnou komisiou.  

MZVaEZ SR:  

▪ zdieľanie materiálov (Newsletter) a iné relevantné dokumenty, poskytované mesačne Stálou 

misiou SR pri OECD,  

▪ príprava spolupráce s Bavorsko-slovenskou medzivládnou komisiou,  

▪ poskytnutie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov ekonomickým diplomatom.  

20. 10. 2021 Fórum slovenského stavebníctva 2021   

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska organizuje každoročne odbornú konferenciu zameranú na 

zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami v stavebníctve, výmenu skúseností medzi 

odbornou verejnosťou, propagáciu dobrej praxe a úspešných príkladov a odbornú diskusiu o 

aktuálnych výzvach v sektore. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným 

a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom 

verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých 

škôl a samozrejme členským organizáciám Zväzu stavebných podnikateľov, členom Slovenskej komory 

stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov. V tejto súvislosti sa prezident Zväzu 

stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, ktorý je zároveň predsedom 

Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu obrátil na Alianciu sektorových rád 

s požiadavkou na zabezpečenie prezentácie o stave zamestnanosti a prognózach vývoja na trhu práce 

v sektore. Program podujatia je uvedený v Prílohe č. 3.  
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Na prezentáciu Aliancie sektorových rád bol určený Panel č. 2.   

Účastníci panelu:   

▪ Mgr. Boris Sloboda, PhD., (generálny riaditeľ Sekcie fondov EÚ MPSVR SR),   

▪ Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., (prezident ZSPS),    

▪ doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., (dekan Stavebnej fakulty Technická univerzita v Košiciach),   

▪ PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, (tajomníčka Aliancie sektorových rád),   

▪ Mgr. Zuzana Kyrinovičová (odbor celoživotného vzdelávania, Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.),   

▪ Ing. Jiří Karásek, PhD., (senior konzultant, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.).  

Témami panelu boli stredoškolské, vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie odborné vzdelávanie 

v stavebníctve. Vzdelanie a kvalifikácia pracovníkov je a bude stále viac kľúčovým faktorom 

konkurencieschopnosti. Týka sa to aj stavebníctva, ktoré priamo tvorí až 8% HDP Slovenska. Okrem 

štandardných vedomostí a zručností je nevyhnutné pracovníkov v stavebníctve vybaviť digitálnymi 

zručnosťami. Do popredia sa dostáva trvalá udržateľnosť a efektivita pri využívaní prírodných zdrojov 

a energie recyklovaním stavebných a materiálov, ako aj dekarbonizácia stavebníctva. Toto všetko 

prináša zásadné výzvy pre vzdelávanie s stavebníctve. Prezentácia o vývoji dopytu a ponuky na trhu 

práce v stavebníctve tvorí Prílohu č. 4.  

V paneli rezonovali nasledovné otázky:  

▪ Prečo je odborné vzdelávanie také dôležité pre zväz stavebných podnikateľov?   

▪ Ako sa zmeny, ktoré odštartovala digitalizácia a prenikanie technológií do stavebníctva, 

odzrkadľujú vo výchove mladých inžinierov?   

▪ V medzinárodnom projekte CraftEdu participuje aj Česká republika. Aké nové prístupy priniesol 

do ďalšieho vzdelávania v ČR projekt a aká je perspektívu ďalšieho praktického uplatnenia jeho 

výsledkov?   

▪ Aké programy na podporu zvyšovania kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pracovníkov osobitne 

v priemyselných odvetviach realizujete resp. plánujete realizovať na Ministerstve práce, 

sociálnych vecí a rodiny?   

▪ Ako by sa mal rozvíjať kvalifikačný rámec na Slovensku pre naplnenie potrieb sektoru 

stavebníctva?   

▪ V pripomienkovom konaní nedávno bola stratégia celoživotného vzdelávania, Aký je Váš pohľad 

na stratégiu a aké zmeny, ak je potrebné, by ste navrhli?   
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▪ Aká je z pohľadu stavebných spoločností v súčasnosti podpora štátu pre ďalšie vzdelávanie 

remeselníkov v stavebníctve, ktorí sú už v pracovnom procese?   

▪ Aké významné inovácie podľa Vás budú kľúčové v stavebnom sektore pre nasledujúce 

desaťročie?   

▪ Aké sú Vaše plány vo vzdelávaní v ČR po skončení projektu v súvislosti dosiahnutím klimatickej 

neutrality?   

▪ Dokáže formálne vzdelávanie u nás reagovať na zmeny vo využívaných technológiách?   

▪ Ako sa mal rozvíjať kvalifikačný rámec na Slovensku pre naplnenie potrieb sektoru stavebníctva?   

28. 10. 2021 Odvetvová tripartita pre cestnú dopravu  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR prizvalo Alianciu sektorových rád a Sektorovú radu pre dopravu, 

logistiku, poštové služby na rokovanie odvetvovej tripartity pre cestnú dopravu. Zástupcovia 

ministerstva požiadali o prezentáciu vývojových trendov v doprave so zameraním na nedostatok 

vodičov, ktorá sa nachádza v Prílohe č. 5. Zápis z rokovania sa nachádza v Prílohe č. 6. Na rokovaní sa 

zúčastnili:  

▪ Marta Brodzianska (Integrovaný odborový zväz),  

▪ Gabriela Pobjecká (Integrovaný odborový zväz),  

▪ Monika Benedeková (Odborový zväz KOVO),  

▪ Ján Žačko (Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií),  

▪ Peter Sádovský (Zväz autobusovej dopravy),  

▪ Martin Jerguš (Združenie MHD SR),  

▪ Donoval (DPD),  

▪ Lucia Lednárová-Dítětová (Aliancia sektorových rád),  

▪ Michal Hrnčiar (Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby,  

▪ Milan Chúpek ( Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií),  

▪ Martin Miškovský (MDaV SR),  

▪ Eva Gavalcová (MDaV SR).  

9. – 11. 11. 2021 Mladý Tvorca  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oslovilo tajomníčku Aliancie sektorových rád na 

spoluprácu pri príprave a realizácii už 28. ročníka podujatia Mladý tvorca. V minulom období sa 

realizácia podujatia vyznačovala rozsahom a veľkoleposťou v rámci predstavovania škôl 
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a zamestnávateľov na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Podujatie sa vyznačovalo spoluprácou medzi 

rezortom práce a rezortom školstva. Súčasťou podujatia boli aj prezentácie spolupráce škôl 

a zamestnávateľov, na ktorých participovali aj zástupcovia sektorových rád. Keďže pandemická situácia 

priniesla aj nutnosť opatrení na zaručenie bezpečnosti účastníkov takéhoto podujatia rozhodlo 

Ministerstvo hospodárstva SR presunúť realizáciu Mladého tvorcu do online priestoru. Dňa 9. 11. 2021 

sa realizoval odkaz budúcim študentom stredných škôl a ich rodičom formou krátkych videí vybraných 

škôl, ktoré propagovali aktivity škôl, inovatívne metódy vyučovania, účasť v medzinárodných 

projektoch. Z veľkej časti išlo o stredné odborné školy zapojené aj do činnosti sektorových rád. Úlohou 

Aliancie sektorových rád bolo jednotlivé školy predstaviť a prezentovať informácie týkajúce sa 

uplatnenia absolventov danej školy na trhu práce. Zosumarizované informácie sa nachádzajú v Prílohe 

č. 7.  

Zoznam škôl, ktoré sa na Mladom tvorcovi prezentovali:  

▪ Stredná priemyselná škola informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava,  

▪ Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky,  

▪ Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, Topoľčany,  

▪ Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14, Nitra,  

▪ Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra,  

▪ Stredná odborná škola stavebná, Nábrežie mládeže 1, Nitra,  

▪ SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky,  

▪ Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany,  

▪ Súkromná SOŠ pedagogická, Gagarinova 13, Topoľčany,  

▪ SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava,   

▪ SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava,  

▪ SOŠ, Terézie Vansovej 32, Prievidza,  

▪ SOŠ dopravná, Školská 66, Trenčín,  

▪ Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov,  

▪ Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky,  

▪ SPŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 28, Žilina,  

▪ Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968, Námestovo,  

▪ Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina,  

▪ Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen,  

▪ SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou,  

▪ SOŠ služieb, Košická 20, Prešov,  
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▪ SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou,  

▪ Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce,  

▪ Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad,  

▪ SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov,    

▪ SOŠ technická, Družstevná 19, Humenné,  

▪ Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra,  

▪ Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava,  

▪ Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš,  

▪ Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov,  

▪ Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Ul. 17. novembra 1056, Topoľčany.  

Druhý deň podujatia (10. 11. 2021) sa niesol v znamení dvoch diskusných panelov zameraných na 

riešenie požiadaviek trhu práce na kľúčové kompetencie a opatrení štátu v rámci pomoci školám 

reagovať na zmeny a inovačné trendy na trhu práce. Účastníkmi panelu boli odborníci - zástupcovia 

praxe, rezortu práce, školstva a hospodárstva. Obsah konferencie a jej moderovanie zabezpečovala 

tajomníčka Aliancie sektorových rád. Zoznam panelistov uvádzame nižšie:  

I. diskusný panel 9.00 – 11.00: Inovačné procesy menia potrebu budúcich vedomostí, zručností 

a kompetencií – čo potrebuje robiť konkurencieschopná škola v 21. storočí?  

▪ Ing. Jozef Matušov - riaditeľ Inštitútu pre výskum, technológie a kreatívne aktivity, taktiež pôsobí 

na Výskumnom centre Žilinskej univerzity. V súčasnosti realizuje projekt na zvyšovanie úrovne 

technického vzdelávania žiakov základných škôl s cieľom zvýšiť ich záujem o študijné odbory 

technického zamerania na stredných školách.  

▪ doc. Ing. Peter Tauš, PhD.  – zástupca fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, pôsobí ako 

vedúci oddelenia obnoviteľných zdrojov energií Ústavu zemských zdrojov – jeho doménou sú 

zelené témy, ekoenergia, vzdelávanie mladých a zmena ich postojov a správania sa voči 

životnému prostrediu.  

▪ Ing. Mário Lelovský –  I. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a I. viceprezident IT 

Asociácie Slovenska so zameraním na  digitalizáciu a digitálne zručnosti.   

▪ Doktor Ing. Ján Solík, PhD.  –  prezident Združenia podnikateľov Slovenska, ktoré sa už viac ako 

30 rokov zasadzuje za zlepšovanie podnikateľského prostredia, školstvo nevynímajúc. Snahou 

Združenia podnikateľov Slovenska je nielen reforma vzdelávacia systému, ale združenie tiež 

pomáha inovatívnym riaditeľom meniť školy zdola s dôrazom na rozvoj podnikateľských 

zručností.  
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V prvom paneli odzneli mnohé námety. Napríklad bola intenzívne komunikovaná téma vstupu 

nepedagógov – odborníkov z praxe do vzdelávania, prílišná byrokracia a administratívna náročnosť 

procesov – až feudálny systém v školstve, samozrejme nutné zmeny vo vnímaní a statuse učiteľov. 

Zaujímavá bola myšlienka stanovenia etalónových škôl – teda tých najlepších škôl, ktoré by mali byť 

vzorom pre ostatné – ako hmatateľný dôkaz, že sa reformy daria. Odznel aj zaujímavý príklad prípravy 

reformy vzdelávania z Fínska. Vo Fínku existuje tzv. Rada starších pre budúcnosť, ktorá nastavuje 

strategické smerovanie krajiny, aj pre oblasť vzdelávania. Toto smerovanie je stanovené na 10 rokov, 

pričom každé dva roky sa realizuje jeho revízia v závislosti od národného a medzinárodného diania, 

pričom sa ale nemenia globálne priority. Kľúčová je politická nezávislosť Rady starších pre budúcnosť.  

Veľmi dôležitá bola pre panelistov rola riaditeľa školy, jeho kompetencie, možnosti a vplyv na reformy. 

Skloňovali sa kľúčové kompetencie z každej strany – ukazujú sa byť podľa praxe dôležité: digitálna 

gramotnosť, kritické myslenie, celistvosť osobnosti, kreativita, tvorivosť, komunikácia, schopnosť 

spolupráce, ale najmä adaptabilita človeka na „čokoľvek“ čo ho v praxi postretne. Panelisti sa 

zhodnotili, že by sa mal zmeniť postoj k formovaniu človeka zo v súčasnosti prezentovaného „ že škola 

má pripraviť absolventa na to, aby vedel v praxi využiť to čo sa v škole naučil – na opačnú teóriu „ že 

škola má absolventa pripraviť na to čo bude v praxi potrebovať“.  

II. diskusný panel 13.00 – 15.00: Aké sú priority štátu pre školu 21. storočia?  

▪ PhDr. Ján Oravec, CSc. –  štátny tajomník MH SR, ktorý zastupuje biznis sféru s potrebami trhu 

práce a najmä očakávaniami zamestnávateľov do budúcna.  

▪ Mgr. Boris Sloboda, PhD. – generálny riaditeľ Sekcie fondov Európskej únie Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, ktorý pôsobil aj v štruktúrach EK a v rezorte školstva. 

▪ JUDr. Tomáš Jucha, MSc. –  generálny riaditeľ Sekcie digitálnej agendy, Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR, do jeho kompetencie patrí koordinácia a metodické 

usmerňovanie implementácie vládnej Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030.  

▪ Mgr. Miroslava Hapalová  – riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, ktorý v súčasnosti 

koordinuje očakávanú kurikulárnu reformu.   

▪ Mgr Karol Jakubík – riaditeľ Odboru stredných škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu SR.    

▪ Ing. Branislav Hadar – riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, predtým pôsobil 

v biznis sfére – automobilový priemysel.   

V druhom paneli zástupcovia štátu deklarovali eminentný záujem za príprave a zavádzaní reforiem 

týkajúcich sa stredného odborného vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania, inklúzie, celoživotného 
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vzdelávania. V tejto súvislosti sa spomínal Plán obnovy a odolnosti, ktorého vykonateľnosť je práve 

závislá na dobre pripravených reformách. Veľká časť bola venovaná pripravovanej kurikulárnej 

reforme. Tá sa momentálne zameriava na základné školy. Pre zástupcov praxe bude dôležité dobré 

stanovenie vzdelávacích výstupov so zameraním na kľúčové kompetencie, ktoré by mal absolvent vo 

vzdelávaní získať. Zdá sa, že v tejto oblasti ešte nie je úplná zhoda. Ministerstvo hospodárstva SR 

aktívne podporuje školy, ktoré inovujú prostredníctvom novej výzvy. Ide o pilotné overenie, ktoré 

ukáže možnosti medzirezortnej spolupráce v budúcnosti. Panelisti sa venovali aj nutné optimalizácii 

siete škôl, pričom kľúčovým argumentom je nízka obsadenosť škôl v regiónoch, čo spôsobuje 

nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Dobrou správou je, že osvedčený systém 

duálneho vzdelávania by mal pokračovať, napriek ukončeniu národného projektu. Nasvedčuje tomu aj 

novela zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorá pomôže zamestnávateľom a školám efektívnejšie využívať duálne vzdelávanie v praxi. 

V tejto súvislosti sa spomínalo najmä zjednodušenie postupov, novinka tzv. nadpodnikové vzdelávacie 

centrá, v ktorých je možné realizovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Novinkou 

je tiež, že samosprávny kraj vydáva regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo 

svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce najmenej raz za štyri roky a 

zverejňuje ju na svojom webovom sídle. Vyhodnotenie priebežného plnenia regionálnej stratégie 

výchovy a vzdelávania samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a 

zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra a vyhodnotenie záverečného plnenia 

regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle do 31. 

októbra posledného kalendárneho roka, na ktorý sa regionálna stratégia výchovy a vzdelávania 

vzťahuje. Novinkou je i experimentálne overovanie, ktoré je prioritou aj sektorových rád pri zavádzaní 

nových učebných alebo študijných odborov. Predmetom experimentálneho overovania je vytvorenie 

alebo zmena odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, strednej športovej škole, konzervatóriu 

alebo v škole umeleckého priemyslu. Významnú účasť na tomto procese budú mať profesijné 

a stavovské organizácie vecne príslušné k skupinám odborov vzdelania.  

V treťom dni podujatia Mladý tvorca (11. 11. 2021) sa predstavilo inovačné vzdelávanie 

prostredníctvom národného projektu inovuj.sk. Témy boli cielené aj na podnikanie a získavanie 

podnikateľských zručností, tradičné ľudové remeslá a ich podpora pre získavanie mladej generácie.  

11. 11. 2021 Konferencia Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce (tnuni.sk)   

Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce“ nadviazala na 

predchádzajúce úspešné konferencie z minulých rokov 2018, 2019 a 2020, ktorých zborníky sú 
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evidované v databáze Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics (rok 2020 v procese indexácie). 

Ide o sériu tradične poriadaných podujatí Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce. Zameriava sa na aktuálne otázky trhu práce 

a na oblasť riadenia ľudských zdrojov, vyhľadávania zamestnancov, pracovnej migrácie, sociológie, 

politológie, právnych disciplín, hospodárskej politiky, medzinárodných ekonomických vzťahov, 

medzinárodného obchodu, regionálneho rozvoja, demografie a na problematiku zavádzania nových 

technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života. Na plenárnom zasadnutí vystúpil Ing. Martin 

Hošták, PhD. z Republikovej únie zamestnávateľov a zástupca Aliancie sektorových rád. Na podujatí 

bola prezentovaná súvislosť Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií. Účastníkom boli 

predstavené aktivity sektorových rád vo vzťahu mapovania inovácií a ich prenos do kompetenčného 

modelu, t.j. identifikácia miery vplyvu inovácií na odborné vedomosti, odborné zručnosti a všeobecné 

kľúčové kompetencie.  

11.  – 12. 11. 2021 Medzinárodná vedecká konferencia ICETA 2021 – „19th International Conference 

on Emerging eLearning Technologies and Applications“ 

Cieľom devätnástej medzinárodnej konferencie, zameranej na vznikajúce vzdelávacie technológie 

a aplikáciách e-learningu", bola výmena skúseností vo vzdelávaní s využívaním pokročilých informačno-

komunikačných technológií (ďalej „IKT“).  

Súčasťou konferencie boli video prezentácie pozvaných hostí, virtuálne prezentácie pa prezentácie e-

posterov. Program konferencie ICETA 2021 tvorí Prílohu č. 8. 

Témy prezentácií a posterov boli nasledovné:  

1. Vzdelávanie a výskum, 

2. Vznikajúce technológie vo vzdelávaní, 

3. Manažment a vývoj elektronického obsahu, nástroje a obsah – orientovaná aplikácia, 

4. Príklady osvedčených postupov a projekty, 

5. Nové trendy, skúsenosti a nové výzvy pre oblasť vyššieho vzdelávania, 

Podoblasti vyššie uvedených tém boli nasledovné:  

▪ Politika vzdelávacích procesov v znalostnej spoločnosti, 
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▪ Platforma pre konsenzus, komparáciu, evalváciu a rozvoj vzdelávacej politiky, 

▪ Národný a Európsky kvalifikačný rámec,  

▪ Revitalizácia vysokoškolského vzdelávania a podpora priemyslu a spolupráca univerzít, 

▪ Medzinárodné projekty zamerané na inovatívne vzdelávanie a učenie sa, 

▪ Nadnárodné vzdelávanie, vzdelávacie a mládežnícke partnerské programy, 

▪ Medzinárodné projekty inovatívneho vyučovania a vzdelávania, 

▪ Vzdelávacie štruktúry prekračujúce hranice krajín - medzinárodné uznávanie kvalifikácií a 

porovnateľnosť kvalifikácií, 

▪ Výmena osvedčených postupov v oblasti medzikultúrneho vzdelávania, 

▪ Vzdelávanie, výskum a globalizácia, 

▪ Manažment a administratíva na Univerzitách,  

▪ Digitálna priepasť a prístup k internetu 

▪ IKT zručnosti. 

Alianciu sektorových rád a Realizačný tím SRI zastupovala na konferencii projektová manažérka SRI 

Alena Minns, ktorá vystúpila v úvode konferencie ako hlavný prezentujúci. Prezentácia s názvom 

„Stratégie zručností v oblasti ľudských zdrojov pre budúce trhy práce“, bola zameraná na kľúčové 

výstupy národného projektu SRI. V rámci príspevku predstavila 24 sektorových stratégií rozvoja 

ľudských zdrojov (ďalej SSRĽZ). Predstavila genézu tvorby SSRĽZ, ich štruktúru, kľúčové výstupy 

analytickej a aplikačnej časti SSRĽZ. Značná pozornosť bola venovaná opatreniam týkajúcich sa 

celoživotného vzdelávania. Prezentácia a anotácia príspevku je dostupná na http://iceta.sk/ a v Prílohe 

č. 9.  

16. 11. 2021 Odborná IT prednáška  

Pán Urbánek expert na „Data governance“ realizoval pre zástupcov Realizačného tímu SRI  prednášku 

s názvom: „Sily a hrozby v dátových skladoch – alebo prečo sú architektúra a metadáta dôležité“, angl.: 

„Forces and Threats in Data Warehouse – Why architecture and metadata matters.“ Prednáška 

opisovala, aké sily a hrozby existujú v rámci data warehouse a v jeho okolí, čo spôsobujú, ako sa im 

brániť. Predstavil príklady hrozieb a navrhol spôsoby ochrany prostredníctvom dôrazu na architektúru 

a používaním metadát. Odznel aj prínos architektúry, prostredníctvom ktorej je možne znižovať 

komplexitu cez oddelenie záležitostí (“separation of concerns”). Ďalej pojednával o možnostiach 

metadát, najmä ako prostriedku na zabezpečenie konzistencie dát a posilňovanie dôvery v data 

warehouse. Prednáška bola dôležitá z hľadiska evidencie inovačných procesov ovplyvňujúcich v tejto 

oblasti viaceré sektory. 

http://iceta.sk/
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6. 12. 2021 Medzinárodná vedecká konferencia MERKÚR 2021  

Ekonomická Univerzita v Bratislave organizovala šestnástu medzinárodnú konferenciu MERKÚR 2021, 

určenú pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania a mladých vedcov. Zámerom 

konferencie bolo skvalitniť prenos vedomosti v oblasti ekonomických vied. Témy prezentácií boli 

nasledovné:  

▪ Biznis management, Turizmus a služby v globálnom prostredí;  

▪ Medzinárodný biznis a vplyv geopolitických zmien;   

▪ Trendy a zmeny na trhoch.  

Projektová manažérka SRI Alena Minns, vystúpila v úvode konferencie s prezentáciou s názvom 

„Rodové a vekové regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou nového 

koronavírusu v sektorovej štruktúre Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k 

efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“. Príspevok 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 a podľa vekových kategórií (do 29 r., od 29 do 50 r., od 

50 r.) v období od januára 2019 do decembra 2020. Prezentácia sa nachádza v Prílohe č. 10 tejto správy.  

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 dvanástu realizačnú etapu. Ide o stálu úlohu členov RV SRI vyplývajúcu zo schváleného štatútu. 

Doteraz (apríl 2019 – december 2021) RV SRI posúdil, spripomienkoval a odsúhlasil celkovo 12 správ, 

a to Úvodnú správu a Priebežnú správu č. 1 až č. 11.  

V rámci vykazovaného obdobia išlo o práce, ktoré sa týkali najmä posúdenia výstupu za dvanástu 

realizačnú etapu, a to:  

▪ 16.9.2021 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 11 na pripomienky členom RV SRI, 

▪ 20.9.2021 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 11 členmi RV SRI,  

▪ 20.9.2021 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 11, spracovanie prehľadu 

pripomienkového konania, ktorý je vždy súčasťou finálnej verzie správy,  
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▪ 20.9. 2021 prezentácia Priebežnej správy na rokovaní RV SRI a jednomyseľné schválenie finálnej 

verzie Priebežnej správy č. 11 členmi RV SRI na fyzickom rokovaní,  

▪ 21.9.2021 odovzdanie Priebežnej správy č. 11 MPSVR SR, ako objednávateľovi výstupu.  

K Priebežnej správe č. 11 bolo celkovo predložených11 pripomienok, pričom všetky boli Realizačným 

tímom SRI akceptované a do správy zapracované. Pripomienky zaslali zástupcovia MK SR, MDaV SR a 

ÚV SR.  

V nasledovnej tabuľke je prehľad splnených úloh Riadiaceho výboru SRI (termíny označené zelenou 

farbou) a plánovaných úloh v jednotlivých etapách realizácie projektu v ďalších obdobiach. 

Tabuľka č. 4 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  21.10.2019    

Priebežná správa č. 4  18.01.2020  21.01.2020  x  22.01.2020  

Priebežná správa č. 5  16.03.2020  18.03.2020  
19.03.2020 (zrušené 
rokovanie – COVID-19)  

19.3.2020  

Priebežná správa č. 6  16.06.2020  18.06.2020   x 19.06.2020  

Priebežná správa č. 7  16.10.2020  20.10.2020  
21.10.2020 (zrušené 
rokovanie – COVID-19)  

21.06.2020 

Priebežná správa č. 8  15.01.2021  20.01.2021  x  21.01.2021  

Priebežná správa č. 9  17.03.2021  19.03.2021 x 22.03.2021 

Priebežná správa č. 10  16.06.2021  18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 

Priebežná správa č. 11  16.09.2021  20.09.2021 x 21.09.2021 

Priebežná správa č. 12  10.12.2021  15.12.2021 
15.12.2021 (online 
rokovanie) 

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: Realizačný tím SRI  

Dňa 20. septembra 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. 
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Realizačný tím SRI v tejto súvislosti pripravil pozvánku s programom rokovania, prezentácie, závery z 

rokovania, ktoré sa uvádzajú v Prílohe č. 11.  (Súčasťou prílohy je aj prezenčná listina z rokovania). 

Program rokovania bol stanovený nasledovne:  

1. OTVORENIE 

- Mgr. Boris Ažaltovič – štátny tajomník MPSVR SR 

- PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  – predsedníčka RV SRI 

- Ing. Géza Mihály, CSc. – člen RV SRI 

2. KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY NÁRODNÉHO PROJEKTU SRI (APRÍL 2019 – SEPTEMBER 2021) 

- PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová - tajomníčka RV SRI 

3. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV JEDENÁSTEJ REALIZAČNEJ ETAPY SRI (17. 06. 2021 – 17. 09. 2021) 

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 SR 

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. 

Aktivita č. 3 Implementácia požiadaviek zamestnávateľov a strategických úloh rozvoja ľudských zdrojov 

do systematickej charakteristiky štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta 

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 

Aktivita č. 5 Sektorové inovácie v súlade s dobrými skúsenosťami v krajinách EÚ 

PaedDr. Alena Minns, PhD. – projektová manažérka SRI 

4. DISKUSIA 



124 
 

5. NÁVRH ZÁVEROV Z ROKOVANIA 

RV SRI boli v rámci Záverov uložené nasledovné úlohy 

▪ Členom RV SRI navrhnúť sektorových expertov, ktorí nie sú súčasťou odborných tímov SRI, na 

finálne posúdenie jednotlivých SSRĽZ. Kontakty na expertov zaslať na adresu minns@trexima.sk 

v elektronickej forme do 30. 09. 2021.  

▪ Členom RV SRI navrhnúť zástupcov rezortov/organizácií zastúpených v RV SRI a Aliancii 

sektorových rád za účelom prezentácie výsledkov a prínosov NP SRI a SSRĽZ na adresu 

minns@trexima.sk v elektronickej forme do 30. 09. 2021.  

▪ Členom RV SRI zaslať námety na tematické zameranie workshopov, ktoré je možné zrealizovať 

zo zdrojov NP na adresu minns@trexima.sk v elektronickej forme do 15. 10. 2021.  

Detailný Zápis z rokovania sa uvádza v Prílohe č. 12.  

 Príprava na spoločné rokovanie Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, 

predsedov a garantov sektorových rád 

V termíne 28. októbra bola členom Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád a garantom 

a predsedom sektorových rád zaslaná v mene výkonnej viceprezidentky Aliancie sektorových rád 

Danici Lehockej  predbežná pozvánka  na dvojdňové spoločné rokovanie, ktoré sa malo uskutočniť v 

dňoch 15. - 16. decembra 2021 v Dolnom Kubíne v priestoroch hotela Park, Radlinského 1739/21. 

S tým, že finálna realizácia podujatia bude závislá od aktuálnej epidemiologickej situácie. Vzhľadom na 

zhoršenú pandemickú situáciu bolo koncom novembra rozhodnuté, že spoločné rokovanie Riadiaceho 

výboru SRI, Aliancie sektorových rád, garantov a predsedov sa uskutoční online v termíne 15.12. 2021. 

Dňa 6. 12. 2021 bola účastníkom rokovania zaslaná pozvánka na online rokovanie. Program rokovania 

s pozvánkou je v Prílohe č. 13.  

 Odborné školenia  

V spolupráci so zástupcami Riadiaceho výboru SRI sa za rok 2021 finalizoval aj zoznam účastníkov 

odborných školení v rámci národného projektu na účely ITMS systému. Za rok 2021 boli v rámci 

národného projektu SRI zorganizované školenia s témou Odborná príprava, školenia pre pracovníkov 

využívajúcich identifikované zmeny na zlepšenie adaptability pracovníkov a podnikov a  Odborná 

príprava, školenia pre pracovníkov využívajúcich komplexné informačné zdroje. Celkový počet 
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absolventov školení bol 299 účastníkov. Do konca projektu má byť v rámci projektu vyškolených 500 

účastníkov. Tabuľka s uvedenými účastníkmi vzdelávania je v Prílohe č. 14.  

1.4 Činnosť sektorových rád 

 Ôsme rokovania sektorových rád 

V sledovanom období sa od 9. septembra do 12. novembra 2021 realizovalo dvadsať štyri ôsmich 

rokovaní sektorových rád. Rokovaniam dominovala téma finalizácie aktualizácií Sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ”) – definícia a implementácia opatrení a téma hodnotenia 

kvality vzdelávacích inštitúcií, tzv. „Ranking poskytovateľov vzdelávania“. Vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu s ochorením COVID-19 sa časť rokovaní realizovala v online priestore a časť 

rokovaní prezenčnou formou.  

Tabuľka č. 5 uvádza prehľad stanovených termínov ôsmich rokovaní. 

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   14.10.2021 

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  15.10.2021 

7  pre chémiu a farmáciu  10.11.2021 

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  11.10.2021 

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  21.10.2021 

16  pre dopravu, logistiku, poštové služby  22.9.2021 

17  pre informačné technológie a telekomunikácie  18.10.2021 

18  pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  20.10.2021 

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 
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P.
č. 

Sektorová rada  
Termín ôsmeho 

rokovania 

23  pre zdravotníctvo, sociálne služby  21.-22.10.2021 

24  pre remeslá a osobné služby  13.10.2021 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Počas rokovaní sa vyhodnotilo plnenie úloh, progres riešení jednotlivých aktivít, ktorým sa členovia 

v rámci pôsobenia v sektorových radách venovali. Pozornosť bola venovaná zmenám 

v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorových rád. Sektorové rady si určili harmonogram 

svojej činnosti na ďalšie obdobie a prediskutovali harmonogram tvorby a revízie NŠZ.   

V programoch rokovaní odzneli zaujímavé témy – novinky v štruktúre duálneho vzdelávania, aktuálna 

štatistika nezamestnanosti vo vybraných krajoch, podporné projekty na trhu práce realizované úradmi 

PSVaR, návrhy nových NŠZ, či aplikácia inovačných zmien v NŠZ. Zástupcovia zo Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania, v rámci svojich vstupov, odprezentovali študijné odbory, ktoré sú aktuálne 

v experimentálnom overovaní. V rámci diskusií sa rozberali aktuálne témy v oblasti stredného 

odborného vzdelávania a bola zhodnotená aktuálna situácia v sektoroch.  

Kľúčovou témou, ktorej sa venovala pozornosť, bola aktualizácia SSRĽZ v horizonte 2030 – postup prác 

na aktualizácii, kľúčové témy, nasledujúce kroky, námety a pripomienky. Počas rokovania sa členovia 

vyjadrovali k opatreniam, napríklad odznelo, že je potrebné zamerať sa na napĺňanie aktivít 

stanovených v aplikačnej časti SSRĽZ. Pozornosť je potrebné venovať vývojovým trendom stratégie, 

ktoré podporia zlepšenie prípravy v rámci zabezpečenia ľudských zdrojov pre sektor s prihliadnutím na 

sektorové inovácie a trendy v celoživotnom vzdelávaní. Výzvou do blízkej budúcnosti bude 

zabezpečenie ľudských zdrojov v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami, ktoré sa týkajú 

environmentálnych výziev súvisiacich s Európskou zelenou dohodou v horizonte do roku 2050. 

Vplyvom zavádzania nových technológií a inovácií (digitalizácie, informačných technológií, robotiky, 

kybernetiky, nanotechnológií a pod.) sa predpokladá riziko náročnejšieho procesu rekvalifikácie 

starších generačných ročníkov pri očakávanej zmene súčasných a vzniku nových zamestnaní. Zvýšenú 

pozornosť je potrebné venovať nepriaznivému generačnému vývoju, ktorý smeruje k nedostatku 

kvalifikovaných pracovníkov vo viacerých odvetviach. Nedostatok absolventov v niektorých odvetviach 

bude potrebné riešiť aj zmenou financovania školstva s dôrazom na vyššiu podporu technicky 

orientovaných odborov. 

Členovia sektorových rád boli informovaní, že stratégie sa zverejnia v decembri 2021. Následne začnú 

prebiehať procesy podporujúce implementáciu zadefinovaných opatrení. Pripravované stratégie budú 
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po ich finalizácii predložené na prerokovanie sektorových opatrení na úrovni vlády SR, ako aj na 

rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR s odporúčaním, aby boli základným podkladovým 

materiálom na vypracovanie národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0, ktorú by malo pripraviť 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Obdobie od januára 2022, bude veľkou výzvou, keďže 

sa bude klásť dôraz na tlmočenie opatrení zodpovedným subjektom. V úspešnej implementácii bude 

hrať významnú úlohu aj podpora zo strany sektorových partnerstiev. Pri implementácií opatrení sa 

očakáva vplyv významných zamestnávateľov, ale aj vstup a komunikácia zo strany zástupcov sociálnych 

partnerov pôsobiacich v sektorových radách a pomoc kompetentných orgánov pri tlmočení významu 

opatrení a aktivít na plnenie opatrení zodpovedným subjektom.    

Vzhľadom na finalizáciu SSRĽZ a nutnosť finálneho komplexného posudku vyzvali tajomníci členov, aby 

navrhli externého posudzovateľa, ktorému bude SSRĽZ zaslaná na finálne zhodnotenie. V závere 

rokovania niektoré sektorové rady schválili svoje SSRĽZ. Pri viacerých SSRĽZ odznelo, že materiál je 

vhodný pre ďalšiu prácu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a rezortných ministerstiev, 

napríklad Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva dopravy  a výstavby SR. 

Nemenej dôležitou diskutovanou témou počas rokovaní bol aj ranking poskytovateľov vzdelávania. Z 

diskusie vyplynula potreba získania doplnkových informácií o raste miezd, poskytovaných benefitoch 

a pracovných podmienkach dohodnutých v kolektívnych zmluvách, študijných výsledkoch (absencia 

výsledkov odbornej maturity/záverečnej skúšky), porovnanie škôl v rámci jednej kvalifikačnej úrovne 

a pohľad na kritérium prechodu absolventov stredných škôl na vysoké školy. Viackrát odznelo 

upozornenie na citlivosť výsledkov rankingov a potrebu zmeniť názov aktivity. Riešením by bolo 

upresniť veľmi všeobecný názov Ranking poskytovateľov vzdelávania, napríklad na Hodnotenie 

poskytovateľov vzdelávania. Realizačný tím SRI preto upresnil, že ranking nie je zameraný na vzdelávací 

proces ako taký, nehodnotí vzdelávaciu inštitúciu komplexne, ale zameriava sa primárne len na jedno 

z kritérií – uplatniteľnosť absolventov na trhu práce. Tajomníci počas rokovaní vyzvali členov, aby 

vyjadrili svoj názor na to, akým spôsobom by mali byť výsledky rankingu zverejnené a požiadali o 

dôsledné pripomienkovanie predložených údajov. V rámci diskusie k problematike rankingu odznelo 

z úst viacerých členov sektorových rád zhodnotenie, že je nutné na celoslovenskej úrovni znížiť počet 

škôl a pričiniť sa o ich skvalitnenie. Z tohto vyplýva, že je potrebné riešiť problematiku hodnotenia 

kvality škôl a preto je snaha spracovať ranking prijímaná pozitívne.  

V závere rokovaní účastníci diskutovali o postavení a úlohách sektorových rád v budúcnosti, 

udržateľnosti projektových aktivít, inováciách v sektore a ich význame. Digitalizácia, umelá inteligencia,  

inovácie, starnutie populácie a výzvy vyplývajúce z klimatických zmien zvyšujú nároky na zručnosti, 
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schopnosti, odborné vedomosti a kompetencie zamestnancov. Stále sa meniace profily pracovných 

pozícií na všetkých kvalifikačných úrovniach pripravujú výzvy, na ktoré je potrebné promptne reagovať. 

Rokovania sektorových rád vytvárajú priestor na prebratie aktuálnych tém rezonujúcich vo všetkých 

sektoroch národného hospodárstva. V poradí deviate rokovania sú naplánované v období január-

marec 2022. 

 Publicita výsledkov činnosti sektorových rád  

Členovia sektorových rád i členovia Realizačného tímu SRI sa podieľajú na publikačných a iných 

súvisiacich odborných aktivitách v sektoroch. Publikujú štúdie, články v Hospodárskych novinách či 

odborných časopisoch, tlačové správy, ale zároveň sa zúčastňujú na odborných debatách, 

konferenciách, pracujú v odborných komisiách, posudzujú odborné, resp. strategické materiály a pod. 

V sledovanom období sa zaznamenalo viac ako sto odborných aktivít členov sektorových rád. 

Najaktívnejší boli členovia Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a Sektorovej rady 

pre informačné technológie a telekomunikácie, ktorí publikovali najviac článkov, recenzií, zúčastnili sa 

na tvorbe sektorovo významných dokumentov resp. sa zúčastnili mnohých konferencií, diskusií, či iným 

spôsobom prezentovali aktivity sektorových rád, či už formou prezentácií alebo prednášok. Obe 

sektorové rady zaznamenali viac ako 20 odborných aktivít. Najčastejšími aktivitami členov sektorových 

rád sú publikované články, posudzovanie rôznych dokumentov, projektov, účasť v diskusiách, 

konferenciách, prezentácie, prednášky, recenzovanie či účasť na tvorbe sektorovo významných 

dokumentov.  

Zároveň v tomto období tajomníci sektorových rád publikovali články o ôsmich rokovaniach 

sektorových rád. 24 článkov o rokovaniach je dostupných na www.sutavapovolani.sk, zároveň sú aj 

prílohami Informácií tajomníkov (Prílohy č. 15 – 38). 

Počas sledovaného obdobia boli v Hospodárskych novinách zároveň publikované nasledovné články: 

- Článok HN, 23. 11. 2021. Ťažba nerastov má smart riešenia. Článok pojednáva o 

progresívnych technických riešeniach, nových technológiách a inovatívnych postupoch v  

segmente baní a lomov. Článok je dostupný v Prílohe č. 39  

- Článok HN, 18. 11. 2021. Na trh práce v roku 2030 sa už pripravujeme. Článok pojednáva 

o SSRĽZ v 24 sektoroch národného hospodárstva, ktoré sú výstupom národného projektu SRI. 

Článok je dostupný v Prílohe č. 40  

http://www.sutavapovolani.sk/


129 
 

- Článok HN, 8. 11. 2021. Drevospracujúci priemysel inovuje. Článok pojednáva o najnovších 

technológiách na píle, recyklácii surovín, ktorá umožňuje ušetriť množstvo rastlého dreva, 

ako aj o potrebnej osvete. Článok je dostupný v Prílohe č. 41. 

 Aktualizácia sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov  

V období september – november 2021 sa aktívne pracovalo na finalizácii aktualizácií sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov pre jednotlivé sektory. Hľadali sa a oslovovali ďalší externí 

hodnotitelia, odborné kapacity v sektoroch, experti, ktorí sa ale na tvorbe a aktualizáciách SSRĽZ 

nepodieľali a nie sú členmi jednotlivých sektorových rád. V záujme čo najvyššej kvality a vzhľadom na 

komplexnosť takýchto strategických dokumentov bolo dôležité získať ďalší nezávislý odborný posudok. 

Preto bol týmto odborníkom na preštudovanie a pripomienkovanie zaslaný celý dokument stratégie 

rozvoja ľudských zdrojov pre ten-ktorý sektor (prvá kapitola – analytická časť s názvom „Základné 

informácie o sektore a komponenty definovania sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov“ a druhá 

kapitola – aplikačná časť s názvom „Návrh sektorových opatrení na zabezpečenie ľudských zdrojov 

v súlade s vývojom na trhu práce a inováciami“). Strategický dokument, ktorý obdržali bol už po 

zapracovaní pripomienok od externých hodnotiteľov, ktorí posudzovali dokument po častiach 

(kapitolách) a vyjadrovali sa aj k vzájomnej previazanosti prvej a druhej kapitoly, hodnotili, či sú aktivity 

v rámci strategických aktivít rozvrhnuté rovnomerne do roku 2030, či sú aktivity navrhnuté pre všetky 

oblasti sektorových opatrení (predškolské vzdelávanie, vzdelávanie v ZŠ, výchovné a kariérové 

poradenstvo, stredoškolské vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie I, II. a III. stupňa, vzdelávanie 

dospelých, rekvalifikácie, procesné a systémové zmeny), či sú realizovateľné v danom čase a merateľné 

vo výsledkoch, a pod. Finálni externí hodnotitelia v tomto štádiu už hodnotili celý strategický 

dokument v jeho komplexnosti. Cieľom získania stanovísk a názorov ďalších odborníkov a zapracovania 

ich pripomienok je dopracovať sa spoločne k čo najvyššej kvalite strategických dokumentov. Stratégie 

mali u odborníkov veľmi pozitívnu spätnú väzbu, vysoko hodnotili komplexnosť analytických informácií 

i navrhnutých opatrení s určenými termínmi realizácie, s definovaným zodpovedným a monitorujúcim 

subjektom. Externí odborníci – hodnotitelia však vo svojich pripomienkach priniesli aj množstvo ďalších 

námetov na ďalšiu prácu so stratégiami, resp. pre prípad ich neskorších aktualizácií ak projekt 

a sektorové rady budú mať pokračovanie. Po zapracovaní pripomienok od všetkých posudzovateľov, 

ktoré bolo možné zapracovať, prešli stratégie opätovnou metodickou kontrolou. Podrobnejšie 

informácie o postupe pri aktualizáciách (vrátane posudkov druhých externých hodnotiteľov) je možné 

nájsť v Informáciách tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria Prílohy č. 15 – 38 tejto správy. Zoznam 

finálnych externých posudzovateľov aktualizovaných stratégií uvádza tabuľka č. 6. 
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Tabuľka č. 6 Zoznam finálnych externých posudzovateľov aktualizovaných SSRĽZ  

č. 
Sektorovej 

rady Sektor Meno posudzovateľa 

1 Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov doc. Ing. Gejza Blaas CSc. 

2 Ťažba a úprava surovín, geológia doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD. 

3 Potravinárstvo prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. 

4 Textil, odevy, obuv a spracovanie kože Ing. Anna Strečková 

5 Lesné hospodárstvo  a drevospracujúci priemysel   

6 Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  Ing. Ladislav Šebo 

7 Chémia a farmácia   

8 Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc. 

9 
Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 
materiály  prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

10 Automobilový priemysel a strojárstvo   

11 Elektrotechnika doc. Ing. Peter Magvaši, CSc. 

12 
Energetika, plyn a elektrina doc. Ing. Martin Lábaj, PhD. 

13 Voda, odpad a životné prostredie    

14 Stavebníctvo, geodézia a kartografia Ing. arch. Silvia Kránerová, PhD. 

15 Obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch Ing. Martin Mňahončák 

16 Doprava, logistika, poštové služby prof. Ing. Václav Cempírek, PhD. 

17 Informačné technológie a telekomunikácie Ing. Pavol Lančarič, PhD 

18 Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. 

19 Kultúra a kreatívny priemysel Mgr. Miroslav Sopko 

20 Vzdelávanie, výchova a šport doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 

21 Verejné služby a správa Ing. Milan Muška 

22 Administratíva, ekonomika, manažment  Ing. PhD. Miroslav Krasňan  

23 Zdravotníctvo, sociálne služby PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA 

24 Remeslá a osobné služby Mgr. Jaroslav Juriga 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov tvoria samostatné Prílohy 42 – 65 tejto Priebežnej správy. 

Zároveň sa pracuje na ich publikovaní na stránke www.sustavapovolani.sk. 

 Hlbšie interpretácie výstupov rankingu poskytovateľov vzdelávania v SR  

Ranking poskytovateľov vzdelávania patrí k dlhodobým aktivitám sektorových rád. V sledovanom 

období pripravil Realizačný tím SRI prvotné výsledky hodnotenia, ktoré sa kreovali v spolupráci s členmi 

sektorových rád. Prvým krokom v začatí tejto aktivity sa zisťovalo aké kritérium pre hodnotenie 

vzdelávacích inštitúcií je pre členov sektorových rád najdôležitejšie. Pomocou troch základných otázok 

týkajúcich sa formy, kritérií a orientácie ohodnotenia sa zisťovalo ako nastaviť základné parametre. Na 

základe odpovedí členov sektorových rád bolo vybrané najpreferovanejšie kritérium, a to uplatnenie 

http://www.sustavapovolani.sk/


131 
 

absolventov, čo tvorí nosný parameter hodnotenia. Hlavnými iniciátormi tohto hodnotenia boli 

zamestnávatelia, ktorí by radi pracovali s určitým systémom hodnotenia kvality absolventov. 

Realizačný tím SRI pripravil finálnu množinu hodnotených ukazovateľov, ktoré prostredníctvom 

dotazníka rozposlal expertom, aby vyjadrili názor, ktoré ukazovatele považujú za viac alebo menej 

dôležité. Každý ukazovateľ vstupoval do hodnotenia váhou, ktorú určilo viac ako 100 vybraných 

expertov zo sektorových rád v dotazníkovom zisťovaní. V rámci predchádzajúcich období identifikovali 

sektorové rady aj najrelevantnejšie stredné a vysoké školy, ktoré produkujú absolventov 

uplatniteľných v ich sektore. Na tieto identifikované školy následne Realizačný tím SRI uplatnil 

kvantilovú metódu výpočtu. Podrobnejší popis internej metodiky hodnotenia poskytovateľov je 

uvedený v Priebežnej správe č. 11. Prepočet hodnotenia sa vypočítal na úrovni sektorov a aj naprieč 

sektormi. Vstupné ukazovatele sa pri stredných a vysokých školách mierne líšili.  

Stredné školy majú ukazovatele rozdelené do piatich skupín, a to:  

▪ Mzdy; 

▪ Nezamestnanosť; 

▪ Práca v odbore; 

▪ Pokračovanie na VŠ; 

▪ Výučba a výsledky. 

Ukazovatele pre vysoké školy majú štyri kategórie:  

▪ Mzdy; 

▪ Nezamestnanosť; 

▪ Práca v odbore; 

▪ Záujem o štúdium a výučba. 

Jednotlivé ukazovatele, resp. podkritériá pre nosné kritérium uplatnenia absolventov boli vypočítané 

kvantilovou metódou zo všetkých dostupných zdrojov. Išlo o zdroje:  

▪ „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,  

http://www.uplatnenie.sk/
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▪ „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.  

Pred termínom konania ôsmich rokovaní sektorových rád Realizačný tím SRI dodal prvú verziu 

hodnotenia poskytovateľov vzdelávania tajomníkom, ktorí sa oboznámili s výsledkami a správnou 

interpretáciou kvantilovej metódy, kedy je hodnota ukazovateľa prevedená na kvantil, resp. určené 

percento objektov, ktoré majú horšiu hodnotu ukazovateľa ako daný objekt. Ako príklad výpočtu 

a interpretácie uvádzame Strednú odbornú školu veterinárnu v Nitre s odbormi: 4210M04 

agropodnikanie – farmárstvo, 4210M18 agropodnikanie – kynológia, 4336M01 veterinárne 

zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat, identifikovanú ako sektorovú školu pre 

Sektorovú radu Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. 

Obrázok č. 1 Príklad interpretácie – Ranking poskytovateľov vzdelávania – Stredná odborná škola 
veterinárna v Nitre 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom 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 
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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.  

Predstavenie prvých výsledkov podnietilo členov sektorových rád k plodným diskusiám už počas 

rokovaní, z ktorých vzišli relevantné podnety na vylepšenie hodnotenia kvality škôl. Pre obmedzenú 

časovú kapacitu rokovaní zaslali tajomníci členom na preštudovanie a pripomienkovanie komplexné 

dokumenty: metodiku, na základe ktorej boli aktuálne výsledky rankingu spracovávané, rebríček 

sektorových stredných a vysokých škôl a odborov, rebríček stredných a vysokých škôl za všetky 

sektory. Jednotliví členovia svoje návrhy, postrehy či postoje následne zaslali tajomníkom.  

Nižšie je uvedených zopár konkrétnych pripomienok / návrhov od členov sektorových rád:  

▪ „Vyhodnotenie prepočítať podľa odvetví, aby sa zbytočne neporovnávali neporovnateľné školy 

a odbory, prípadne školy na rovnakej vzdelanostnej úrovni (učebné odbory s učebnými, 

maturitné s maturitnými a pod.”; 

▪ “Bolo by prospešné zmeniť/zjednodušiť formu vyjadrenia vyhodnotenia, nakoľko nie je 

zrozumiteľná a je potrebné položiť veľa vysvetľujúcich otázok, aby boli dáta správne 

interpretované”;  

▪ „Ukazovateľ „pokračovanie na VŠ“ považujem za dosť nešťastný pre SOŠ, hlavne pre tie, ktoré 

sa zameriavajú na učebné odbory, kde NIE JE ambícia pre absolventov pokračovať v štúdiu na 

VŠ.”;  

▪ „Ukazovateľ „mzda“ môže mnohé školy zamerané napr. na gastronómiu, cestovný ruch a iné  

„diskvalifikovať“, pretože je všeobecne známe, že v týchto sektoroch sú dlhodobo nízke mzdy.“; 

▪ „Mzdu absolventov nedokáže škola ovplyvniť, zvážiť prehodnotenie ukazovateľa.“;  

▪ „Stanoviť do hodnotenia aj spoluprácu s duálnymi firmami, reprezentáciu školy 

a žiakov/študentov, organizovanie súťaží alebo iných akcií.”;  

▪ „Navrhujem doplniť monitorovanie výsledkov poskytovaných vzdelávacích programov vo vzťahu 

k uplatniteľnosti pracovnej sily na trhu práce podľa povolaní v sektoroch.“; 

▪ „Zisťovanie reputácie školy“; 

▪ „ Zmeniť názov, vzhľadom na citlivosť výsledkov takýchto rankingov (upresniť veľmi všeobecný 

názov Ranking poskytovateľov vzdelávania).“. 

▪ „Je potrebné nastaviť vhodnú metodiku monitorovania, ktoré by zahŕňalo aj slobodné 

povolania/freelancerov bez pevnej zamestnaneckej väzby.“;  
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▪ „Chýbajúce komplexné dáta o pôsobení umelcov a kreatívnych pracovníkov na voľnej nohe – 

vplyv na kritérium „Nezamestnanosť”, najmä pokiaľ ide o vysoké školy v oblasti vizuálneho 

umenia a školy umeleckého priemyslu.“;   

▪ „Preukázanie inkorporácie konceptu inovačných procesov do vzdelávacieho procesu a najmä 

vzdelávacieho obsahu reflektujúceho vývoj na trhu práce v spolupráci so zamestnávateľmi a 

vedecko-výskumnými inštitúciami (napr. 32 Oblasť hodnotenia Poznámka transformácia 

vzdelávacích programov v spolupráci s potenciálnymi zamestnávateľmi alebo participácia na 

technologických inkubátoroch a pod.).“. 

Počas získavania spätnej väzby bol k dispozícii štatistik z Realizačného tímu SRI, ktorý pružne reagoval 

na doplňujúce otázky členov sektorových rád k metodike spracovania údajov a k výsledkom 

vyhodnotenia. Po zozbieraní spätnej väzby zo sektorových rád prebehlo stretnutie Realizačného tímu 

SRI a tajomníkov, kde sa všetky podnety prediskutovali. Množstvo návrhov, pripomienok a stanovísk 

sa v rámci prezentovaných informácií zhodovalo. Sumár konkrétnych pripomienok za sektorové rady 

popísali tajomníci v kapitole č. 6 Informácie tajomníka, ktoré tvoria Prílohy č. 15 – 38 tejto Priebežnej 

správy. Realizačný tím dôkladne posúdil každú pripomienku či návrh a v nasledujúcom období 

prebehnú práce na úprave a prepočte dát. 

S novým prepočtom budú najskôr oboznámení tajomníci, ktorí následne informujú členov sektorových 

rád o úpravách a prípadných zmenách.  

Posledným krokom tejto aktivity bude zverejnenie výsledkov hodnotenia poskytovateľov vzdelávania 

na stránke www.sustavapovolani.sk. Postup a forma zverejnenia je ešte v štádiu kreovania a diskusií 

v nasledujúcom období.  

 Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami 

Nasledujúca tabuľka sumarizuje zmeny v počtoch garantovaných NŠZ ku dňu 9. 12. 2021 za 24 

sektorových rád. Oproti predchádzajúcemu obdobiu nastal pokles o 10 garantovaných NŠZ. 

Predposledný stĺpec tabuľky uvádza zmenu v počte NŠZ (prírastok, úbytok alebo nezmenený počet) za 

jednotlivé sektorové rady.  

Z neho je možné konštatovať, že u 16-tich sektorových rád sa počet garantovaných NŠZ nezmenil a u 8-

ich bol evidovaný buď prírastok alebo úbytok garantovaných NŠZ. Aktuálny počet národných 

http://www.sustavapovolani.sk/
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štandardov sa uvádza v poslednom stĺpci tabuľky. Za všetky sektorové rady ide o 1 932 garantovaných 

NŠZ. 

Najväčší prírastok garantovaných NŠZ bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a 

šport (+2 NŠZ). Naopak, najväčší pokles (-9 NŠZ) zaznamenala Sektorová rada pre verejné služby 

a správu. Mierny pokles garantovaných NŠZ (-1 alebo – 2 NŠZ) zaznamenali  nasledujúce sektorové 

rady: 

1. Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie, 

2. Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel,   

3. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment a  

4. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby. 

Naopak, mierny nárast (+1) zaznamenali nasledujúce sektorové rady: 

1. Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a 

2. Sektorová rada pre potravinárstvo. 
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Tabuľka č. 7 Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady 

P.č. 
sekt. 
rady 

NSP II NSP III SRI  Stav ku 10. 12. 2021 

Počet 
garan
tovan

ých 
NŠZ 

Počet 
garantov

aných 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 
201913 

Stav ku 
10. 10. 
201914 

Stav 
ku 10. 1. 
202015 

Stav 
ku 10. 3. 
202016  

Stav 
ku 10. 6. 
202017 

Stav 
ku 10. 

10. 
202018 

Stav 
ku 10. 1. 
202119 

Stav 
ku 10. 3. 
202120 

Stav 
ku 10. 6. 
202121 

Stav ku 10. 9. 
202122 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ za 
sektorovú radu 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
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 +1 76 

2 47 48 -1/47 +6/53 +3/56 -5/51 0/51 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 +1 54 

4 73 59 -3/56 0/56 -1/55 -2/53 0/53 +1/54 0/54 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 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 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 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 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 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 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 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 0 80 

13 53 53 0/53 +4/57 -2/55 -1/54 +1/55 +3/58 -1/57 0/57 -1/56 0/56 -1 55 

14 64 69 0/69 +2/71 0/71 0/71 +8/79 0/79 -1/78 +1/79 -10/69 0/69 0 69 

 
13 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
14 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
15 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
16 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
17 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
18 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
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 
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P.č. 
sekt. 
rady 

NSP II NSP III SRI  Stav ku 10. 12. 2021 

Počet 
garan
tovan

ých 
NŠZ 

Počet 
garantov

aných 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 
201913 

Stav ku 
10. 10. 
201914 

Stav 
ku 10. 1. 
202015 

Stav 
ku 10. 3. 
202016  

Stav 
ku 10. 6. 
202017 

Stav 
ku 10. 

10. 
202018 

Stav 
ku 10. 1. 
202119 

Stav 
ku 10. 3. 
202120 

Stav 
ku 10. 6. 
202121 

Stav ku 10. 9. 
202122 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ za 
sektorovú radu 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
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 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 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 0 54 

18 80 87 0/87 0/87 0/87 0/87 +2/89 0/89 0/89 0/89 -1/88 0/88 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 -2 154 

20 0 142 0/142 -29/113 -30/83 -3/80 -5/75 +1/76 -1/75 0/75 +3/78 0/78 +2 80 

21 
0 175 

0/175 +2/177 -6/171 +1/172 -2/170 +1/17
1 

0/171 0/171 -15/156 -1/155 -9 146 

22 102 103 0/103 +1/104 0/104 0/104 +6/110 0/110 0/110 -3/107 0/107 0/107 -1 106 

23 
0 227 

0/227 +4/231 +2/233 -2/231 +4/235 +3/23
8 

0/238 0/238 -1/237 0/237 -1 236 

24 77 84 0/84 0/84 +1/85 0/85 -2/83 0/83 0/83 0/83 +1/84 0/84 0 84 

Spolu 1230 1952 
-923/1943 +1424/19

57 
-

2625/193
1 

-
1126/192

0 

+4327/19
63 

+628/1
969 

029/1969 -230/1967 -
2531/194

2 

032/1942 -1033 1932 

 
23 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe 
24 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2 
25 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3 
26 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4 
27 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5 
28 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 6 
29 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 7 
30 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 8 
31 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 9 
32 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 10 
33 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 11 
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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 
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 Identifikácia strategických dokumentov a inovačných trendov v sektoroch 

hospodárstva SR  

Monitoring a identifikácia medzinárodných a národných strategických dokumentov ako aj ich následné 

zaznamenávanie do IS SNP/SRI patria ku kontinuálnym úlohám sektorových rád. V období 1.9.2021—

30.11.2021 bolo do SI NSP/SRI pridaných celkom 64 strategických dokumentov (22 z nich je 

medzinárodných, 21 národných a 21 zaznamenaných dokumentov má informačný charakter). 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (jún, júl, august 2021), keď bolo zaznamenaných do IS 

NSP/SRI 47 strategických dokumentov, ide o relatívne významný nárast. Avšak, v období marec, apríl, 

máj 2021 bolo zaznamenaných 73 strategických dokumentov. V tejto súvislosti môžeme teda skôr 

hovoriť o poklese v predchádzajúcom – letnom období, kedy zvyčajne nevzniká také množstvo 

strategických dokumentov a kedy sa aj úsilie sektorových rád sústredilo na finalizáciu akčných plánov 

SSRĽZ a zapracovávanie pripomienok externých hodnotiteľov. Podrobnejšie informácie o týchto 

novozaznamenaných dokumentoch (vrátane krátkych anotácií) je možné nájsť v Informáciách 

tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria Prílohy č. 15 – 38 tejto správy. 

Tabuľka č. 8 Prehľad počtu identifikovaných strategických dokumentov podľa sektorových rád v 
období 1.9.2021 – 30.11.2021 

Sektorová rada 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Administratíva, ekonomika, manažment 1 1   2 

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 3     3 

Elektrotechnika   1 1 2 

Informačné technológie a telekomunikácie 1 5   6 

Kultúra a kreatívny priemysel 8   1 9 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 1   3 4 

Potravinárstvo   1 2 3 

Sklo, keramika, minerálne výrobky a 
nekovové materiály  1 4 5 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 1     1 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 6 2 5 13 

Voda, odpad a životné prostredie   1 1 2 

Vzdelávanie, výchova a šport   8 2 10 

Energetika, plyn a elektrina     1 1 

Remeslá a osobné služby   2 1 3 

Celkový súčet 21 22 21 64 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Tabuľka č. 9 Zoznam pridaných strategických dokumentov do IS SNP/SRI v období 1.9.2021 – 
30.11.2021 podľa sektorov 

Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Administratíva, ekonomika, manažment 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2021/694, ktorým sa zriaďuje program 
Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 a 
zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 

  1   1 

Fintechová mapa Česka – 10 2021 1     1 

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 

Fintechová mapa Česka – 10 2021 1     1 

Startup Martina Reháka chrání před finančními 
podvody. Teď na svou umělou inteligenci 
získává stovky milionů 

1     1 

Digitální empatie není oxymóron. Jak 
zefektivnit digitální prodej a dodat mu lidskou 
tvář? 

1     1 

Elektrotechnika 

Space Strategy for Europe   1   1 

Koncepcia vesmírnych aktivít v SR     1 1 

Informačné technológie a telekomunikácie 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2021/694, ktorým sa zriaďuje program 
Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 a 
zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2015/2240 

  1   1 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2021/695, ktorým sa zriaďuje program 
Horizont Európa – rámcový program pre 
výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá 
účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 
1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 

  1   1 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2021/1153, ktorým sa zriaďuje Nástroj na 
prepájanie Európy a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 
1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 

  1   1 

Women in Digital Scoreboard 2021 1     1 

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2021 
(DESI) 

  1   1 

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a 
Rady ustanovujúceho politický program 2030 
„Cesta k digitálnemu desaťročiu“ 

  1   1 

Kultúra a kreatívny priemysel 

Die Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich 1     1 

The role of public policies in developing 
entrepreneurial and innovation potential of 
the cultural and creative sectors 

1     1 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

The CulturEU funding guide 1     1 

Learning: Skills Needs and Gaps in the CCSI 1     1 

Build Better with Innovation: Relaunch Policy 
Initiatives for the Cultural and Creative Sectors 

1     1 

Vplyv pandémie COVID-19 na postavenie MSP 
v kreatívnom priemysle 

1     1 

Cities, Culture, Creativity: Leveraging Culture 
and Creativity for Sustainable Urban 
Development and Inclusive Growth 

1     1 

Tradície inšpirujú inovácie - Koncepcia rozvoja 
kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-
2025 (2030) 

    1 1 

The Reference Framework of Competences for 
Democratic Culture in the Non-formal 
Educational Sector 

1     1 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Základy sociálneho poľnohospodárstva 1     1 

Vyhodnotenie implementácie a aktualizácia 
Stratégie digitálnej transformácie Slovenska 
2030 

    1 1 

Vízia spoločných postupov pri budovaní 
moderného pôdohospodárstva v horizonte 
roku 2035 

    1 1 

Intervenčná stratégia Strategického plánu SPP 
2023 - 2027 

    1 1 

Potravinárstvo 

Koncepcia portavinárskeho priemyslu 
Maďarska (2017-2050) / Magyarország 
Élelmiszergazdasági Koncepciója (2017-2050) 

    1 1 

Digitálna poľnohospodárska stratégia 
Maďarska  / Magyarország Digitális Agrár 
Stratégiája 

    1 1 

Strednodobá a dlhodobá stratégia rozvoja 
potravinárskeho priemyslu Maďarska 2014-
2020 / Magyarország közép- és hosszú távú 
élelmiszeripari fejlesztési stratégiája  2014-
2020 

  1   1 

Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály 

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky     1 1 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj   1   1 

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 
rokov 2020 - 2024 

    1 1 

Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+     1 1 

Operačný program výskum a inovácie SR 2014-
2020 

    1 1 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Leveraging new skills for the building sector to 
deliver on the European Green Deal 

1     1 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Manifest o výskume a inováciách pre 
budúcnosť Európy 

1     1 

Digitálny kompas do roku 2030 1     1 

Európska priemyselná stratégia   1   1 

Plán obnovy a odolnosti     1 1 

VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY  
- TRANSFORMÁCIA POČAS PANDÉMIE 
KORONAVÍRUSU SARS-COV-2 

1     1 

Učiace sa Slovensko     1 1 

ANALÝZA VZDELÁVACÍCH POTRIEB – 
CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE V OBLASTI 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

1     1 

Nový program pre spotrebiteľov 1     1 

Národná stratégia zručností pre Slovensko     1 1 

Stratégia zručností OECD pre Slovenskú 
republiku 

    1 1 

Koncepcia rozvoja environmentálnej výchovy,  
vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030 

1     1 

Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do 
roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného 
rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 
– nové znenie 

    1 1 

Digitalizácia v prospech životného prostredia 
Rada schválila závery 

  1   1 

Voda, odpad a životné prostredie 

Akčný plán pre implementáciu Stratégie 
adaptácie SR na zmenu klímy 

    1 1 

Circular economy action plan   1   1 

Vzdelávanie, výchova a šport 

Uznesenie Rady o obnovenom európskom 
programe vzdelávania dospelých, Európska 
komisia 

  1   1 

Odporúčanie Rady s názvom Cesty zvyšovania 
úrovne zručností: nové príležitosti pre 
dospelých 

  1   1 

Európsky program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu 
spravodlivosť a odolnosť (2020) 

  1   1 

Závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom 
rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní ́a 
odbornej príprave (ET 2020) 

  1   1 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných 
strategických dokumentov 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Oznámenie o dosiahnutí európskeho 
vzdelávacieho priestoru do roku 2025 

  1   1 

Európsky semester   1   1 

Európsky pilier sociálnych práv   1   1 

Agenda 2030   1   1 

Plán obnovy a odolnosti SR     1 1 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej 
republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 (apríl 
2021) 

    1 1 

Energetika, plyn a elektrina 

Plán obnovy a odolnosti     1 1 

Remeslá a osobné služby 

European Construction Sector Observatory-
Country Profile Slovakia 

  1   1 

Regulatory Policy Review Slovak Republic 
Highlights 

  1   1 

BOZP u živnostníka     1 1 

Celkový súčet 21 22 21 64 

Zdroj: IS NSP/SRI 

 Budovanie sektorových partnerstiev 

Pre rozvoj ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR je nesmierne dôležité budovanie 

sektorových partnerstiev. Partnerstvá majú rozvíjať spoluprácu v určitej oblasti, ktorá je kľúčová 

z pohľadu rozvoja ľudských zdrojov, inovácií, či z pohľadu pripravenosti a konkurencieschopnosti 

Slovenska. Môže ísť o spoluprácu na rôznych dlhodobých projektoch, na príprave ľudských zdrojov pre 

trh práce, či už z pohľadu získavania praktických skúseností alebo z pohľadu inovácií. Z tohto hľadiska 

sú dôležité predovšetkým partnerstvá vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov, zamestnávateľov 

a výskumných inštitúcií, ako aj vzdelávacích a výskumných inštitúcií a pod.  

V sledovanom období bolo zámerom zistiť a zosumarizovať informácie o už existujúcich partnerstvách 

prospešných pre ľudské zdroje v jednotlivých sektoroch. Tajomníci preto oslovili členov sektorových 

rád, aby zistili, či majú inštitúcie zastúpené v sektorových radách vytvorené partnerstvá prospešné pre 

sektor a jeho ľudské zdroje. Cieľom partnerstiev, na ktoré sa v tejto monitorovacej aktivite zamerali, 

sú oblasť inovácií a modernizácia či posilnenie systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy pracovníkov pre sektor. Výsledkom partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a 

odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie 

v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a 
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zamestnávateľmi/trhom práce (čo by sa následne malo prejaviť na lepšej pripravenosti ľudských 

zdrojov). Po zmapovaní už existujúcich sektorových partnerstiev bude v ďalšej fáze potrebné 

identifikovať, ktoré nové partnerstvá by boli pre sektor a ľudské zdroje v sektore prospešné a chýbajú 

a následne bude dôležité sa zamerať aj na budovanie týchto partnerstiev.  

1.5 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ – Štruktúra výdavkov na výskum a vývoj v SR podľa 

vedných oblastí a zdrojov financovania v období rokov 2002 až 2019  

Uznesením vlády SR č. 228 zo dňa 28. apríla 2021 k Programovému vyhláseniu vlády 

SR34 sú vytýčené kľúčové úlohy hospodárskej a sociálnej politiky SR so zameraním na cielené investície 

do pracovných miest s vyššou ekonomickou a spoločenskou hodnotou, na podporu vedy, výskumu, 

na zlepšovanie podnikateľského prostredia priaznivého pre konkurencieschopnosť, inovácie, 

ako aj efektívne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Podpora vedy, výskumu 

a inovácií pritom zohráva nezastupiteľnú rolu v technologickom, vedomostnom či zdravotníckom 

rozvoji spoločnosti, avšak musí byť cielená, transparentná a s merateľnými výstupmi. Dôraz sa 

kladie najmä na rozširovanie vzájomnej spolupráce a partnerstiev súkromných podnikov, verejných 

inštitúcií, vedecko-výskumnej a vzdelávacej sféry, a to s osobitným zreteľom na uplatňovanie 

motivačných mechanizmov rozvoja výskumu a vývoja v súkromnom sektore.  

S potešením možno konštatovať, že sociálni partneri v sektorovej štruktúre NSP/SRI aktívne a 

systematicky podporujú inovačne orientovanú spoluprácu súkromného a verejného sektora, a to 

s priamym vplyvom na rozširovanie výskumno-vývojových aktivít financovaných z podnikateľských 

aj z verejných zdrojov. Osobitne v rámci realizácie procesov podnikateľského objavovania nových 

inovačných perspektív, identifikácie hybných síl a prekážok brániacich inováciám, vrátane návrhov 

konkrétnych pro-inovačných opatrení, zohrávajú kľúčovú úlohu zástupcovia zamestnávateľských 

subjektov, zamestnávateľských zväzov a združení, ako aj zastrešujúcich zamestnávateľských 

a odborových organizácií – členov Hospodárskej a sociálnej rady SR, čo sa taktiež pretavuje do 

aktualizácie celoštátnej Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR35. Predmetná 

 
34 ÚRAD VLÁDY SR. Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024. Vlastný materiál. [online]. 

2021. [cit. 2021-10-25]. Dostupné na internete: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25943/1  
35 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Aktualizácia Stratégie 

výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027. [online]. 2021. [cit. 2021-
11-08]. Dostupné na internete: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-
pre-inteligentnu-specializaciu-sr/aktualizacia-ris3/index.html  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25943/1
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/aktualizacia-ris3/index.html
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/aktualizacia-ris3/index.html
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stratégia je priebežne v procese aktualizácie, pričom zásadným spôsobom ovplyvňuje činnosti 

ekonomických subjektov zamerané na výskum, vývoj a vedecko-technický rozvoj v SR. Východiskové 

znenie stratégie bolo schválené dňa 13. 11. 2013 Uznesením vlády SR č. 665/2013, pričom 

na tvorbe jej obsahu sa spolupodieľali aj zástupcovia podnikateľského, akademického a výskumného 

sektora, aby pomohli pri zameriavaní plánov financovania výskumu a vývoja, ako aj pri výsledkovo 

orientovanom plánovaní investícií z európskych investičných a štrukturálnych fondov.  

Sociálni partneri s cieľom podporovať konkurencieschopnosť, zamestnanosť a kvalitu života v SR 

zamerali svoju pozornosť na podnietenie celkovej zmeny ekonomiky založenej na inovačnom 

rozvoji tak, aby SR korigovala svoje zaostávanie vo výstupoch výskumu a vývoja v medzinárodnom 

meradle. Za aktívnej účasti zamestnávateľov realizovaná tvorba, aktualizácia aj implementácia 

Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR zohľadnením súčasného potenciálu 

priorizuje obmedzené zdroje na najpotenciálnejšie oblasti konkurenčnej výhody SR. Jadrom stratégie 

je cielená podpora a stimulácia verejno-súkromnej spolupráce, uvoľňujúcej možnosti rastu pre 

všetkých zainteresovaných účastníkov výskumno-vývojovej a inovačnej činnosti. Na základe 

ekonomických, výskumných a znalostných parametrov boli schválené perspektívne oblasti 

hospodárskej špecializácie SR a oblasti špecializácie z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných 

kapacít. Inteligentná špecializácia je živá, aktívna koncepcia inovačnej politiky, kreovaná v súčinnosti 

so zástupcami podnikateľskej praxe s cieľom podporovať národné a regionálne inovácie. Inteligentná 

špecializácia SR je založená na výskumno-vývojových partnerstvách medzi podnikmi, verejnými 

subjektmi a znalostnými inštitúciami s cieľom maximalizácie úžitku investovaných prostriedkov 

z verejnej aj súkromnej sféry.  

Podľa aktuálne publikovaných údajov Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“)36 dosiahli celkové 

výdavky na výskum a vývoj v SR za rok 2020 v bežných cenách približne 838,9 mil. EUR, z toho výdavky 

z podnikateľských zdrojov tvorili približne 43,7 % (cca 366,5 mil. EUR.) Výdavky z verejných zdrojov 

predstavovali približne 332,3 mil. EUR, t. j. 39,6 % z celkových výdavkov na výskum a vývoj 

v SR. Približne 2,0 %-ný podiel tvorili v roku 2020 zdroje vysokých škôl mimo verejných univerzitných 

fondov (t. j. okrem klasických štátnych dotácií) a menej ako 0,5 % boli výdavky súkromných 

neziskových organizácií. Domáce zdroje spolu, t. j. vyššie uvedené podnikateľské, verejné, 

vysokoškolské a neziskové, tvorili približne 85,7 % z celkových výdavkov na výskum a vývoj v SR v roku 

2020. Zahraničné zdroje, vrátane európskych investičných a štrukturálnych fondov, zdrojov 

 
36 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza DATAcube. [online]. 2021. [cit. 2021-11-08]. Dostupné na internete: 
http://datacube.statistics.sk/#!/lang/sk/?utm_source=susr_portalHP&utm_medium=page_DATAcube&utm_ca
mpaign=DATAcube_portalHP  

http://datacube.statistics.sk/#!/lang/sk/?utm_source=susr_portalHP&utm_medium=page_DATAcube&utm_campaign=DATAcube_portalHP
http://datacube.statistics.sk/#!/lang/sk/?utm_source=susr_portalHP&utm_medium=page_DATAcube&utm_campaign=DATAcube_portalHP
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medzinárodných organizácií, podnikov v rámci tej istej skupiny alebo iných podnikov, zabezpečovali 

takmer 14,3 %-ný podiel na výskumno-vývojových výdavkoch v SR (t. j. cca 119,8 mil. EUR).  

Celková alokácia finančných prostriedkov na výskum a vývoj v SR na úrovni približne 838,9 mil. EUR za 

rok 2020 v pomere k ročnému HDP v objeme takmer 92,1 mld. EUR bola približne na úrovni 0,9 %, čo 

bolo opäť výrazne pod úrovňou európskeho priemeru, resp. hodnôt ostatných štátov V4. V 

rámci Stratégie Európa 2020 vytýčený cieľ SR zvýšiť výdavky na výskum a vývoj na 1,2 % HDP zostal 

nenaplnený. I keď v porovnaní s rokom 2004, kedy SR vstúpila do EÚ (t. j. s 0,5 % HDP) došlo 

k evidentnému zvýšeniu celoštátnej výskumno-vývojovej alokácie, hodnota cieľového ukazovateľa 

bola dosiahnutá, resp. prekonaná, a to úrovňou približne 1,6 % HDP, iba v špecifickom roku 

2015, ktorý bol spojený s výnimočným dočerpávaním eurofondov.  

Sumárnu chronológiu aj štruktúrne zmeny výdavkov na výskum a vývoj v SR v členení podľa zdrojov 

financovania v období s disponibilným časovým radom štatistických údajov od roku 1997 do roku 

2020 prezentuje nasledujúci graf, a to v prepočte na stále ceny, ktoré zohľadňujú zmenu kúpnej sily 

peňažnej jednotky v čase prostredníctvom deflátora HDP. Prepočet na stále ceny je realizovaný 

z dôvodu, že v priebehu dlhého časového obdobia došlo k značnému poklesu kúpnej sily 

peňažnej jednotky. Napr. mesačná mzda na úrovni tisíc korún z obdobia prechodu na trhovú 

ekonomiku vzhľadom na vtedajšie životné náklady pokrývala značnú časť rodinného rozpočtu, avšak 

v súčasnosti jej peňažný ekvivalent (okolo 30 EUR) predstavuje iba hodnotu bežného nákupu 

potravín.  
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Graf č. 7 Vývoj štruktúry výdavkov na výskum a vývoj v členení podľa zdrojov financovania 
v SR v rokoch 1997 až 2020  

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

V podmienkach SR boli počas sledovaného obdobia rokov 1997 až 2020 najvyššie ročné výdavky na 

výskum a vývoj zabezpečované z podnikateľských, resp. verejných zdrojov v rámci SR, jedinú výnimku 

predstavoval špecifický rok 2015, v ktorom podiel zahraničných zdrojov dosiahol viac ako 39,4 %, čím 

presiahol podiel podnikateľských zdrojov (25,1 %) aj verejných zdrojov (31,9 %).  

Dôvodom extrémnej anomálie v roku 2015 bolo masívne dočerpávanie eurofondov z druhého 

programového obdobia, t. j. prostriedkov pôvodne určených na roky 2007 až 2013, ktorých čerpanie 

bolo v SR na základe medzinárodnej dohody na úrovni EÚ predĺžené o ďalšie dva roky. Podiel výdavkov 

z eurofondov na celkových výdavkoch na výskum a vývoj v SR mal v sledovanom období rastúci trend, 

a to s extrémom práve v roku 2015. Zahraničné zdroje na výskum a vývoj teda prostredníctvom 

eurofondov dosiahli v roku 2015 hodnotu viac ako 365,6 mil. EUR. Následne, po dočerpaní zdrojov 

z predchádzajúceho programového obdobia, sa podiel zdrojov z fondov EÚ čerpaných na výskum a 

vývoj najskôr podstatne znížil, aby znova pokračoval rastovým trendom v novom programovom období 
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na roky 2014 až 2020. Priemerná ročná hodnota výdavkov na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov 

za obdobie ostatných desať rokov (t. j. za roky 2011 až 2020) bola približne na úrovni 126,8 mil. EUR 

v bežných cenách, t. j. viac ako 125,3 mil. EUR v stálych cenách.  

V absolútnom vyjadrení bolo maximum výdavkov na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov 

dosiahnuté v roku 2017, a to viac ako 364,7 mil. EUR v stálych cenách zohľadňujúcich zmenu kúpnej 

sily peňažnej jednotky, najnižšie úrovne podnikateľských výdavkov boli v roku 2004 až 2006, kedy po 

prepočte na stále ceny nedosahovali ani 100,0 mil. EUR ročne.  

Z hľadiska štruktúry domácich zdrojov sa vzájomný pomer podnikateľských a verejných výdavkov 

vyznačoval značne rozmanitým vývojom. V roku 1997 pripadalo na jednu peňažnú jednotku 

z verejných zdrojov približne 1,84 peňažnej jednotky z podnikateľských zdrojov, s následným poklesom 

na približne 0,6 peňažnej jednotky v roku 2006 a nárastom na 1,1 peňažnej jednotky v roku 2020.  

Graf č. 8 Vzájomný podiel domácich podnikateľských a verejných výdavkov na výskum 
a vývoj v SR v období rokov 1997 až 2020  

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

Vysvetlivka: Polynomická krivka zostrojená na základe metódy najmenších štvorcov charakterizuje celkový trend 

vývoja daného ukazovateľa v sledovanom období  

Podnikateľské aj verejné výdavky na výskum a vývoj boli z hľadiska vedných oblastí alokované 

najmä do technických vied, ktoré pokrývajú stavebné inžinierstvo, elektrotechniku, automatizáciu 

a riadiace systémy, informačné a komunikačné technológie, strojárstvo, chemické, materiálové, 

medicínske a environmentálne inžinierstvo, environmentálnu a priemyselnú biotechnológiu, 
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nanotechnológie, drevárske a ostatné odbory technických vied. Priemerné ročné výdavky na výskum 

a vývoj technického zamerania predstavovali v období rokov 1997 až 2020 po zohľadnení zmien 

v cenovej hladine vzhľadom k roku 2015 približne 240,5 mil. EUR, a to s minimom na úrovni 97,8 mil. 

EUR v roku 2004 a s maximom 445,3 mil. EUR v roku 2015. Vývoj bol charakteristický výrazným 

poklesom výdavkov od začiatku sledovaného obdobia do roku 2004 a následne pozitívnym trendom 

od roku 2005. Aktuálne za celý ukončený rok 2020 tvoril výskum a vývoj v oblasti technických vied 

približne 54,8 %-ný podiel na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v podmienkach SR, a to 

s finančnou alokáciou takmer 426,7 mil. EUR v stálych cenách. V porovnaní s rokom 1997 sa ročné 

výdavky v bežných cenách zvýšili takmer o 285,5 mil. EUR (t. j. o 163,6 %), čo po zohľadnení zmien 

v kúpnej sile peňazí predstavovalo zvýšenie takmer o 133,0 mil. EUR (t. j. o 45,3 %). Z dôvodu ešte 

výraznejšej dynamiky zvyšovania výskumno-vývojových výdavkov v ďalších vedných oblastiach sa však 

podiel technických vied na celkových vedecko-výskumných výdavkoch v SR medzi rokmi 1997 

a 2020 znížil o približne 13,1 p. b.   

Prírodné vedy, t. j. matematické, fyzikálne, chemické, biologické, počítačové a informatické vedy, 

vedy o Zemi a environmentálne vedy, ako aj ostatné odbory prírodných vied, sa na celkových 

výskumno-vývojových výdavkoch v SR v roku 2020 podieľali približne 22,5 %-ným zastúpením, 

a to s celkovou alokovanou sumou približne 175,0 mil. EUR v stálych cenách. Priemerná ročná 

finančná alokácia v sledovanom období rokov 1997 až 2020 bola približne 96,8 mil. EUR. 

V predmetnom časovom intervale bolo zaznamenané výrazné zvýšenie výskumno-vývojových 

výdavkov v prírodných vedách, a to približne o 551,1 % v bežných cenách, resp. o 258,8 % v stálych 

cenách. Zvýšením podielu na celkových výdavkoch v SR o 11,2 p. b. sa z pohľadu alokovaných 

finančných prostriedkov prírodné vedy dostali na druhé miesto v štruktúre výskumu a vývoja.  

Lekárske a farmaceutické vedy, ktoré zahrňujú základné a klinické lekárske vedy, farmaceutické vedy, 

zdravotné vedy, biotechnológie v zdravotníctve, resp. ostatné odbory lekárskych vied, sa od roku 1997 

do roku 2006 vyznačovali medziročným zvyšovaním výdavkov na výskum a vývoj v bežných 

cenách iba o také hodnoty, ktoré z pohľadu stálych cien zachovávali približne stabilnú úroveň 

výdavkov. V prípade, že by sa výdavky v bežných cenách v priebehu času zvyšovali menej výrazne, 

v stálych cenách by dochádzalo k poklesu financovania príslušných výdavkových kapitol. Pozitívny 

trend nastal až v druhej polovici sledovaného obdobia, ktorý zabezpečil zvýšenie ročnej alokácie 

výskumno-vývojových výdavkov v lekárskych a farmaceutických vedách približne o 354,0 % v bežných, 

resp. o 150,2 % v stálych cenách, a to na 55,9 mil. EUR v roku 2020. Medzi rokmi 1997 a 2020 

tak lekárske a farmaceutické vedy dosiahli zvýšenie podielu na celkových výskumno-vývojových 

výdavkoch v SR z približne 5,2 % na 7,2 %.  
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Výrazný prepad zaznamenali pôdohospodárske vedy pokrývajúce poľnohospodárske vedy, lesníctvo 

a rybárstvo, živočíšnu produkciu, veterinárne vedy, biotechnológie v poľnohospodárstve, resp. ostatné 

odbory pôdohospodárskych vied. Neutešený trend sa prejavil znížením ročnej alokácie na výskum 

a vývoj v stálych cenách o približne 23,0 mil. EUR. Keďže pôdohospodárske výdavky na výskum a vývoj 

dosiahli v cenách aktuálne ukončeného roku 2020 iba 28,7 mil. EUR, v porovnaní s bázickým rokom 

1997 klesol podiel pôdohospodárskych vied na výskume a vývoji v SR z 11,5 % na 3,2 %, čím sa ich 

podiel dostal pod úroveň spoločenských aj humanitných vied.  

Spoločenské vedy, ktoré súborne označujú psychologické vedy, ekonomické vedy a obchod, 

pedagogické, sociálne, právne, politické vedy, sociálnoekonomickú geografiu, masmediálnu 

komunikáciu a ostatné odbory spoločenských vied, zaznamenali medzi rokmi 1997 a 2020 zvýšenie 

podielu na celkových výskumno-vývojových výdavkoch v SR približne o 2,9 p. b., a to na 6,4 % v roku 

2020. Zvýšenie bolo výrazne napojené na intenzívnejšie čerpanie eurofondov po roku 2009, 

s extrémnym maximom v stálych cenách 158,9 mil. EUR v roku 2015 a následným kontinuálnym 

poklesom na ostatnú aktuálnu ročnú sumu 49,8 mil. EUR v roku 2020. Ročný priemer za roky 1997 až 

2020 bol silne ovplyvnený anomáliou z roku 2015, pričom dosiahol 37,6 mil. EUR.  

Historické vedy, archeológia, filologické vedy, filozofické vedy, etika a teologické vedy, vedy o kultúre 

a umení, ako aj ostatné odbory humanitných vied, ktoré majú súborné označenie humanitné vedy, 

dosiahli výrazné zvýšenie svojho podielu na celkových výskumno-vývojových činnostiach v SR z menej 

ako 1,0 % v roku 1997 na takmer 5,7 % v roku 2020. Na rozdiel od spoločenských vied boli 

medziročné zmeny podstatne miernejšie, priebeh čerpania eurofondov vyrovnanejší a maximálna 

hodnota výdavkov bola dosiahnutá už na regulárnom konci druhého programového obdobia v roku 

2013, t. j. ešte pred predĺžením čerpania eurofondov o ďalšie dva roky. Priemerná ročná hodnota za 

roky 1997 až 2020 vyjadrená v cenách roku 2015 bola necelých 22,0 mil. EUR, ostatná hodnota za rok 

2020 bola približne 44,1 mil. EUR.  

Ucelený prehľad o finančných alokáciách výskumu a vývoja vo vyššie uvedených vedných 

oblastiach v rokoch 1997 a 2020 vyjadruje nasledujúci graf.  
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Graf č. 9 Výdavky na výskum a vývoj v členení podľa vedných oblastí v SR v období 
rokov 1997 až 2020  

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

Vývoj za uplynulých 24 rokov, t. j. v období rokov 1997 až 2020, bol po zohľadnení zmien v cenovej 

úrovni všetkých výrobkov a služieb prostredníctvom deflátora HDP charakteristický zvýšením výdavkov 

na výskum a vývoj takmer vo všetkých vedných oblastiach. Jedinou výnimkou boli 

pôdohospodárske vedy, ktoré zaznamenali zníženie finančnej alokácie na výskumno-vývojové činnosti 

približne na polovicu východiskového stavu. Najvýraznejšie zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj 

v absolútnom finančnom objeme zaznamenali technické vedy (takmer o 133,0 mil. EUR), nasledované 

prírodnými vedami (o cca 126,3 mil. EUR) a humanitnými vedami (o 41,5 mil. EUR). V relatívnom 

vyjadrení zaznamenali najvýraznejšie, a to viac ako 15-násobné zvýšenie humanitné vedy, 

ďalej prírodné vedy (o viac ako 258,8 %) a spoločenské vedy (o približne 224,5 %). V oblasti prírodných 
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vied, ktoré tvorili prienik výrazného zvýšenia výdavkov v absolútnom finančnom objeme aj 

v relatívnom vyjadrení, boli kľúčovými rozvojovými akcelerátormi počítačové, informatické a chemické 

vedy.  

Na druhej strane v rámci pôdohospodárskych vied došlo k markantnému zníženiu relatívneho podielu 

aj absolútnej hodnoty výdavkov určených na tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky v záujme rozvoja 

poznania, získavania nových znalostí, skúseností a ich praktického využívania pri tvorbe nových, resp. 

vylepšených tovarov, služieb, systémov, metód a procesov, ktoré podmieňujú udržateľné zvyšovanie 

konkurencieschopnosti komplexu pôdohospodárskych činností.  

Ďalší rozvoj výskumných a vývojových činností vo všetkých (nielen v pôdohospodárskych) vedných 

oblastiach je kľúčovou prioritou aktuálneho Návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 202737, 

ktorej príprava prebieha taktiež v súčinnosti so sociálnymi partnermi kooperujúcimi v sektorovej 

štruktúre NSP/SRI. Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 predstavuje základný strategický 

dokument s celoštátnym dosahom na účinné a efektívne využívanie prostriedkov z eurofondov na 

programové obdobie 2021 – 2027.  V rámci opatrenia „Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných 

kapacít a využívanie pokročilých technológií“ bude hlavným predmetom finančnej podpory 

posilnenie spolupráce medzi verejným akademickým a podnikateľským sektorom a zvyšovanie 

výskumného a inovačného potenciálu v podnikoch. Aktivity sa budú vykonávať pre oblasti definované 

vo vyššie uvedenej Stratégii inteligentnej špecializácie SR, ktorá je aktualizovaná taktiež za aktívnej 

účasti zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov, orgánov štátnej správy, samosprávy, vzdelávacích, 

vedecko-výskumných a ďalších organizácií, a to v nasledovných aktualizovaných doménach:   

1. doména „Inovatívny priemysel pre 21. storočie“,   

2. doména „Mobilita pre 21. storočie“,  

3. doména „Digitálna transformácia Slovenska“,  

4. doména „Zdravá spoločnosť“,  

5. doména „Zdravé potraviny a životné prostredie“.  

 
37 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Partnerská dohoda 
Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. [online]. 2021. [cit. 2021-11-12]. Dostupné na internete:  
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/Navrh-PD-SR-2021_2027_aktualizovane-znenie-S-
TITULKOU.pdf  

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/Navrh-PD-SR-2021_2027_aktualizovane-znenie-S-TITULKOU.pdf
https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/Navrh-PD-SR-2021_2027_aktualizovane-znenie-S-TITULKOU.pdf
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Osobitný význam v rámci Návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 má opatrenie „Podpora 

budovania ľudských zdrojov vo výskume, vývoji a inováciách“ s hlavným cieľom zabezpečiť vysoko 

kvalitné ľudské zdroje pre modernú, odolnú a efektívnu ekonomiku, k čomu je nevyhnutný funkčný 

systém monitorovania požiadaviek na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na 

vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach a ich prenos do systému vzdelávania 

prostredníctvom NSP/SRI v zmysle § 35a, § 35b Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1.6 Rómovia a Národná stratégia zamestnanosti  

Priamo Národná stratégia zamestnanosti sa odvoláva na už prijaté strategické dokumenty. Explicitne 

sa v Národnej stratégii zamestnanosti spomína stratégia pre integráciu Rómov. Z tohto dôvodu bude 

práve vyhodnocovanie Stratégie pre integráciu Rómov nosnou témou tejto kapitoly. Text pojednáva 

o niekoľkých aspektoch z hľadiska začleňovania Rómov do majoritnej spoločnosti. V prvom rade si je 

potrebné uvedomiť ich znevýhodnenia. Už pri narodení sa veľká časť rómskych detí rodí do lokalít, 

ktoré svojimi podmienkami pripomínajú viac krajiny tretieho sveta ako členský štát Európskej 

únie. Narodia sa rodičom, ktorí nepoznajú platenú prácu a ich vzdelanie častokrát skončí neukončenou 

základnou školou. Ide o prostredie bez podnetov a tieto deti sú už priamo pri narodení postavené na 

úplne inú štartovaciu čiaru pri porovnaní s priemernou populáciou. Nevyhovujúce podmienky 

a nedostatočné vzdelanie rodičov ich stavajú do úlohy outsiderov v školách, zlyhávajú a majoritná 

populácia sa ich stráni. Na základe príslovia „vrana k vrane sadá“ sa následne izolujú aj oni a vytvárajú 

homogénne skupiny. Ich situáciu komplikuje okrem nízkeho vzdelania aj fakt, že z dôvodu 

zaťaženia dlhmi a exekúciami by ani legálne zamestnanie rodinných príslušníkov neprinieslo zlepšenie 

životnej situácie.   

Predkladaná kapitola si berie za úlohu charakterizovať prioritné oblasti, ktorým je potrebné sa venovať, 

pričom tie sú spomenuté v Stratégii pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. 

V kontexte trhu práce a zamestnanosti sa dokument odvoláva na Národnú stratégiu zamestnanosti. 

V nadväznosti na ňu je v práci riešená zamestnanosť Rómov, pričom priamo realizačný tím SRI navrhol 

riešenia v danej oblasti. Tieto návrhy riešení sú doplnené o štatistické informácie z kvantitatívneho 

zisťovania EU SILC MRK. Výsledky tohto zisťovania približujú chudobu v rómskej populácii, ich 

ekonomické postavenie, ekonomickú aktivitu a súčasne predstavujú aj ich príjmy. Monitoring týchto 

ukazovateľov do budúcna je dôležitý, pretože pomôže vyhodnotiť efektivitu opatrení, ktoré sa budú 

v súlade s predkladanými stratégiami realizovať.  
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Najaktuálnejším dokumentom je v súčasnosti Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do 

roku 2030, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021. Tento 

rámcový strategický dokument je záväzkom vlády SR, ktorý na úrovni priorít definuje smerovanie 

verejných politík, a to za účelom „dosiahnutia viditeľnej zmeny v oblasti rovnosti a začleňovania 

Rómov. Pravidelné európske aj vnútroštátne hodnotenia naďalej konštatujú, že štyri prioritné oblasti – 

zamestnanosť, vzdelávanie, zdravie a bývanie, sú pre naplnenie cieľov naďalej kľúčové“.38 Špeciálny 

dôraz je v dokumente kladený na prevenciu diskriminácie a jeho dôležitým aspektom je zintenzívnenie 

opatrení v boji s rasizmom, ktorý je cielený proti Rómom.  

Rovnako Národná stratégia zamestnanosti vymedzuje špecifické otázky zamestnanosti, ktoré je 

potrebné na slovenskom trhu práce riešiť. Medzi tieto špecifické otázky zamestnanosti patrí „podpora 

zamestnávania Rómov“, pričom osobitný dôraz sa kladie na ľudí z prostredia marginalizovaných 

rómskych komunít. Na základe EU SILC MRK realizovanom v roku 2020 možno skonštatovať, že veľká 

časť ľudí z MRK čelí ohrozeniu chudobou. Ich podiel predstavuje približne 85 %, pričom na základe 

štandardného zisťovania EU SILC celkový podiel predstavoval 12 %. Zo zisťovaní vyplynulo, že medián 

disponibilného príjmu domácnosti z MRK je 3x nižší, ako je tomu v bežnej populácii. 

Závažná materiálna deprivácia bola identifikovaná u 56 % ľudí z MRK, avšak len u 7 % populácie z 

bežného zisťovania.39 Všetko to svedčí o tom, že je stále veľký rozdiel medzi životnými podmienkami 

ľudí z MRK a väčšinovou populáciou.  

  

 
38 MINISTERSTVO VNÚTRA. 2021. Stratégia pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. [online]. [cit. 

2021-29-10]. Dostupné na internete: < https://www.minv.sk/?strategia-pre-rovnost-inkluziu-a-participaciu-
romov-do-roku-2030>.  

39 MINISTERSTVO VNÚTRA. 2021. Chudobou je ohrozených až 85 % domácností z marginalizovaných rómskych 
komunít, ukazuje nový výskum EU SILC MRK. [online]. [cit. 2021-29-10]. Dostupné na internete: 
<https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=chudobou-je-ohrozenych-az-85-domacnosti-z-
marginalizovanych-romskych-komunit-ukazuje-novy-vyskum-eu-silc-mrk>.  
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Graf č. 10 Štruktúra súčasného ekonomického postavenia osôb and 16 rokov z 
marginalizovaných rómskych komunít na základe zisťovania EU SILC MRK z roku 
2018  

 Zdroj: EU SILC MRK, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že približne 38 % príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít (MRK) nad 16 rokov malo ekonomické postavenie „nezamestnaný“. Druhou najväčšou 

skupinou boli osoby nad 16 rokov, ktorých ekonomické postavenie bolo „iná neaktívna osoba“, pričom 

ich podiel predstavoval 13 %. Tretiu priečku predstavovali zamestnanci pracujúci na plný pracovný čas, 

ktorých bolo rovnako 13 %. Ďalšími skupinami osôb, ktoré bolo možné označiť ako ekonomicky 

neaktívne, boli osoby v domácnosti s podielom 11 %, starobní dôchodcovia a osoby v predčasnom 

dôchodku s podielom 9 % a invalidné osoby alebo osoby nespôsobilé pracovať, ktorých 

podiel predstavoval 8 %. Ďalších 5 % osôb nad 16 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych 

komunít bolo žiakom, študentom alebo bolo v procese ďalšieho vzdelávania, prípadne na neplatenom 

doškoľovaní. Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že výrazný podiel príslušníkov 

MRK patril medzi ekonomicky neaktívne osoby.   
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Graf č. 11 Zmena ekonomickej aktivity osôb z marginalizovaných rómskych komunít nad 16 
rokov za posledných 12 mesiacov na základe zisťovania EU SILC MRK z roku 2018  

  
Zdroj: EU SILC MRK, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  

Na základe zistení zo štatistického zisťovania EU SILC MRK možno o osobách z MRK skonštatovať, že 

v prípade 89 % z nich neprišlo počas posledných 12 mesiacov k zmene ekonomickej aktivity. Zmena 

ekonomickej aktivity sa dotýkala len 11 % príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít nad 16 

rokov. Tieto zmeny ekonomickej aktivity sú vyjadrené v nižšie uvedenom grafe č. 12.  

Graf č. 12  Zmena ekonomickej aktivity osôb z marginalizovaných rómskych komunít nad 16 
rokov za posledných 12 mesiacov na základe zisťovania EU SILC MRK z roku 2018  

  
Zdroj: EU SILC MRK, ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI  
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Pozitívnym javom, ktorý sa ukázal pri zmene ekonomickej aktivity osôb z MRK starších ako 16 rokov je 

ten, že viac ako 7 tis. z nich bolo nezamestnaných a v priebehu posledných 12 mesiacov si našli prácu 

a následne boli v rámci prieskumu evidovaní ako zamestnaní. Približne 4,2 tis. osôb MRK v rovnakom 

období prišlo o zamestnanie. Výraznejšie zmeny nastali aj v prípade inak neaktívnych osôb 

a nezamestnaných, u ktorých vzájomne dochádzalo k prechodu medzi jednotlivými ekonomickými 

aktivitami, čo však v konečnom dôsledku nemalo dosah na zamestnanosť. Podobne pozitívny fenomén 

ako u nezamestnaných, ktorí sa dostali na trh práce bolo vidieť aj u inak neaktívnych osôb, ktorým sa 

rovnako za posledných 12 mesiacov podarilo nájsť zamestnanie, pričom týchto osôb bolo približne 

0,8 tis.  

Graf č. 13 Príjmové skupiny osôb z marginalizovaných rómskych komunít nad 16 rokov na 
základe zisťovania EU SILC MRK z roku 2018  

  
Zdroj: EU SILC MRK, ŠÚ SR  

Okrem nízkej ekonomickej aktivity je potrebné upozorniť aj na nízke príjmy obyvateľov 

z marginalizovaných rómskych komunít. Len 3 % z nich malo mesačný príjem vyšší ako 1 000 EUR 

a súčasne len 13 % z nich malo príjem v kategórii 700 – 999 EUR. Obe tieto príjmové 

kategórie boli najmenej početné. Na druhej strane, najvyšší podiel príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít starších ako 16 rokov, t. j. 38 %, malo príjem v rozmedzí 200 – 499 EUR a druhá 

najvýraznejšia časť s podielom 31 % mala priemerný mesačný príjem vo výške 500 – 699 

EUR. V neposlednom rade je potrebné pozornosť upriamiť na fakt, že 15 % príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít nad 16 rokov s príjmom malo príjem nižší ako 200 EUR.  
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Realizačný tím SRI sa priamo zúčastnil na príprave akčných plánov v rámci implementácie Stratégie 

rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 za Oblasť Zamestnanosť a stal sa členom 

pracovnej skupiny.  

Z hľadiska akčných plánov sa podarilo Realizačnému tímu SRI implementovať dve aktivity. Aktivity 

súvisia s globálnym cieľom zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť zamestnanosť Rómov, špecificky MRK, 

vytváraním možností vedúcich k ich uplatneniu sa na trhu práce. Čiastkovým cieľom pod ktorý patria 

spomínané aktivity je zvýšiť účinnosť, kvalitu poskytovania a rozšíriť dostupnosť verejných aj 

neverejných služieb zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce (AOTP) pre MRK. Zameranie 

opatrení sa dotýka zabezpečenia dostupnosti zdrojových/relevantných dát v oblasti zamestnanosti 

MRK. Konkrétne aktivity, ktoré sa podarilo implementovať sú nasledovné:  

1. Vypracovanie kvalitatívnej analýzy efektívnosti jednotlivých politík zamestnanosti;   

2. Vytvorenie databanky administratívnych zdrojov.  

Realizačný tím následne po vytvorení akčných plánov vyšpecifikoval niekoľko opatrení, pričom 

zameranie opatrení je nasledovné:  

1. Podpora rovnakého prístupu k zamestnaniu vo verejnom aj súkromnom sektore 

prostredníctvom opatrení, ako sú pozitívne opatrenia a systémy podpory pre 

zamestnávateľov, ako aj zlepšenie prístupu k službám zamestnanosti vrátane aktívnych 

politík trhu práce (APTP);  

2. Zvýšenie  povedomia MRK o dostupných službách zamestnanosti a sociálnych službách;  

3. Zabezpečenie dostupnosti zdrojových/relevantných dát v oblasti zamestnanosti MRK.  

Prvým z navrhovaných opatrení je vytvorenie databanky administratívnych zdrojov. Jej odôvodnením 

je fakt, že v rámci vyhodnocovania implementácie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do 

roku 2030 v oblasti zamestnanosti je potrebné mať k dispozícii detailné údaje o zamestnanosti, resp. 

nezamestnanosti príslušníkov MRK. Ako optimálne sa javí využitie riešenia, ktoré by zahŕňalo využitie 

rezortného štatistického zisťovania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

konkrétne Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. ISCP komplexným spôsobom 

monitoruje štruktúru zamestnaných osôb podľa zamestnaní, miezd, veku, kvalifikácie, regiónov, 

odvetví národného hospodárstva, zdravotného postihnutia, pohlavia a ďalších premenných. Týmto 

spôsobom by bolo možné systematicky sledovať a štatisticky vyhodnocovať informácie o 
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zamestnanosti MRK, ktoré doteraz neboli v tejto štruktúre k dispozícii. Uvedené štatistické zisťovanie 

je štvrťročne realizované s celoslovenskou pôsobnosťou pod Programom štátnych štatistických 

zisťovaní (aktuálne na roky 2021 až 2023). Prostredníctvom štatistického zisťovania by bola 

zabezpečená anonymita, ochrana dôverných štatistických údajov a obligatórnosť reportovania.   

Metodologickou otázkou však zostala identifikácia jednotlivcov patriacich do MRK. Túto identifikáciu 

je možné realizovať niekoľkými spôsobmi. Ako najschodnejšia metóda sa javí identifikácia na základe 

miesta, kde má daná osoba trvalé bydlisko, t. j. či žije v lokalitách, ktoré je možné označiť ako „rómske“. 

Išlo by o objektívnu informáciu a nie prisúdenú etnicitu od druhej osoby. Účelné by bolo naplánovať 

štúdiu uskutočniteľnosti, na podklade ktorej by bolo možné zistiť optimálny spôsob, resp. kombináciu 

spôsobov zberu údajov. Metodiku by bolo možné transponovať aj do iných sfér, kde by bolo potrebné 

mať údaje v štruktúre MRK. Perspektívne ide o veľmi hodnotné dáta, ktoré v súčasnosti absentujú, 

avšak do budúcnosti by mohli tvoriť kľúčovú dátovú základňu pre tvorbu stratégie, akčných plánov a 

ich odpočtu.  

Zaujímavou myšlienkou na implementáciu v tomto kontexte je aj zavedenie „pracovnej stáže pre MRK“ 

ako formy aktivácie pre vybrané skupiny uchádzačov o zamestnanie. Túto aktivitu by bolo možné 

realizovať v rámci portálu Internetový sprievodca trhom práce (www.istp.sk). Pomocou tohto 

portálu je možné pre zamestnávateľov vytvoriť možnosť na bezplatnú inzerciu pracovných stáží podľa 

vzoru nahlasovania pracovných ponúk. K dispozícii by bol špeciálny formulár na nahlásenie pracovnej 

stáže. Po jej schválení tímom ISTP by sa takáto ponuka následne zobrazila v časti Voľné pracovné 

miesta: https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta, kde by bolo možné tieto ponuky vyfiltrovať.   

Lepšiemu uplatneniu príslušníkov MRK na trhu práce pomôže aj analýza profilácie UoZ. Dopomôcť 

tejto profilácii by mohol poradenský nástroj ISTP s názvom „Pracovný kompas“, ktorý umožňuje 

uchádzačom o prácu vytvoriť si svoj osobný profil. Profil obsahuje informácie o kvalifikácii, 

osobnostných predpokladoch ako aj o fyzickej zdatnosti. Na základe profilu systém dokáže odporučiť 

zamestnania, na ktoré má uchádzač najlepšie predpoklady. Výhodou uvedeného riešenia je prepojenie 

s úradmi práce, keďže osobný profil je možné vytvoriť automaticky na základe údajov, ktoré o sebe 

uchádzač o zamestnanie uvedie pri evidencii na úrade práce. Každý uchádzač, ktorý má záujem nájsť si 

prácu, môže svoj osobný profil sprístupniť zamestnávateľom, ktorí hľadajú nových zamestnancov. Ak 

by boli uchádzači o prácu dobre vyprofilovaní, bolo by možné lepšie cieliť nástroje aktívnych opatrení 

na trhu práce.  

http://www.istp.sk/
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Profiláciu UoZ by bolo možné realizovať podľa dostupných informácií o UoZ, v rámci ktorých by sa 

špecifikovali údaje, ktoré najväčším spôsobom indikujú pracovný potenciál jednotlivca aj vo väzbe na 

aktuálne potreby na trhu práce. Vytvoril by sa model, ktorý by bolo možné aplikovať na každom úrade 

PSVR aj s ohľadom na regionálne špecifiká. Model by identifikoval tú skupinu UoZ, pri ktorej je 

potrebné pristúpiť k reprofilizácii, resp. iným opatreniam, keďže je pri nich najväčšia pravdepodobnosť 

zotrvania v evidencii nezamestnaných úradov práce.   

Častokrát nie sú odborné vedomosti a odborné zručnosti u žiakov s ukončenou povinnou školskou 

dochádzkou na takej úrovni, aby boli schopní plnohodnotne sa uplatniť na trhu práce. Je preto 

potrebné využiť možnosť vzniku sociálnych podnikov zameraných na nadobudnutie takýchto 

vedomostí a zručností. Bežnou praxou pri sociálnych podnikoch je ich činnosť najmä v oblasti 

stavebníctva a poľnohospodárstva. Návrh realizačného tímu SRI je, aby boli pre budúcich 

zamestnancov sociálnych podnikov vypracované tzv. národné štandardy minimálnych požiadaviek na 

výkon zamestnaní, ktoré by zadefinovali úrovne kompetencií pracovných pozícií typických pre 

zamestnancov sociálnych podnikov. Takéto štandardy by mali byť spracované spoločne so 

zamestnávateľskými/profesijnými združeniami a zamestnávateľmi, ktorí dokážu najlepšie opísať 

aktuálne požiadavky trhu práce. Práve vypracovanie národných štandardov zamestnaní pre sociálne 

podniky by napomohlo pri etablovaní sa zamestnancov sociálnych podnikov na reálnom trhu práce.   

Východiskom pri tvorbe takýchto štandardov je Národná sústava povolaní, ktorá je definovaná 

Zákonom o službách zamestnanosti 5/2004 Z. z.40 V rámci nej sú spracované národné štandardy 

zamestnaní s požiadavkami zamestnávateľov na ich kvalifikovaný výkon. Na účely navrhovaných kariet 

je potrebné prispôsobiť úroveň požadovaných vedomostí a zručností pre osoby pracujúce v sociálnych 

podnikoch a brať na zreteľ ich znevýhodnenie na trhu práce.  

Znevýhodnenia na trhu práce tak príslušníkov MRK tlačia do neformálnej ekonomiky, kde sú závislí 

často od pochybných sprostredkovateľov práce. Za svoju prácu častokrát nie sú náležite 

odmenení a súčasne absentuje akéhokoľvek poistenie a zmluvné záruky. Príslušníci MRK ťažko 

nachádzajú dopyt po svojej práci za štandardných podmienok. Často ich znevýhodňuje napríklad aj 

ich nízke vzdelanie.  

 
 

 
40 Zákon č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online]. [cit. 

2021-29-10]. Dostupné na internete: < https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-5>.  
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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. 12 je nadväzne na Priebežnú správu č. 11 

charakterizovaný vývoj sektorovo špecifickej nezamestnanosti z hľadiska zamestnaní vykonávaných 

a garantovaných v sektorovej štruktúre NSP, a to s osobitným zameraním na vekové špecifiká UoZ 

v regiónoch SR. 

Cieľom je charakterizovať vývoj sektorovo špecifickej nezamestnanosti v 24 sektoroch NSP 

interferovaných pandémiou COVID-19 v členení podľa veku a súčasne podľa samosprávnych krajov 

SR v období od januára 2019 do decembra 2020. Osobitným účelom je zabezpečiť sektorovo 

štruktúrované informácie o zamestnaniach najčastejšie vykonávaných bezprostredne pred zaradením 

do evidencie UoZ, a to taktiež z vekového hľadiska. 

Sektorové charakteristiky sú za každý sektor prezentované formou dvoch grafov a šiestich mapových 

kartogramov s príslušnými komentármi. Prvý graf znázorňuje vekovú štruktúru sektorovo špecifických 

UoZ v danom sektore k 31. 12. 2020. Druhý graf, ktorý je skladaného typu, prezentuje mesačné počty 

sektorovo špecifických UoZ v danom sektore za roky 2019 a 2020 v členení na tri vekové kategórie UoZ, 

a to na mladšiu, strednú a staršiu (ich presné vymedzenie je uvedené nižšie). Prvé tri kartogramy (za 

každú vekovú kategóriu jednotlivo) zobrazujú mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 

2019 v členení na kraje SR (t. j. na regióny NUTS 3). Štvrtý, piaty a šiesty kartogram obsahujú obdobné 

informácie, avšak namiesto údajov k 31. 12. 2019 znázorňujú mieru sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti k 31. 12. 2020. Medziročné zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

kategórie mladších, stredných a starších osôb sú popísané prostredníctvom textových komentárov. 

Prehľadne štruktúrované textácie o troch vekových kategóriách ľudských zdrojov prezentujú tie 
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zamestnania, v ktorých sa sektorovo špecifická nezamestnanosť prejavila najvýraznejšie a na konci 

každej sektorovej charakteristiky sa nachádza stručné zhrnutie za sektor. 

V sektorových charakteristikách je sledovaný časový úsek od januára 2019 do decembra 2020 z dôvodu 

skúmania vplyvu pandémie COVID-19, ktorá od marca 2020 zasiahla územie SR a zásadne zmenila 

fungovanie trhu práce.  

Na účely charakteristiky vývoja na trhu práce sú primárne využívané číselné charakteristiky, ktoré sú 

podrobne uvedené v Priebežnej správe č. 11, Aktivita 2, časť 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov, 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.  

▪ Relatívny počet, ktorý podielovo vyjadruje vzájomný vzťah medzi dvomi absolútnymi počtami 

osôb zaznamenanými v tom istom časovom momente. Jeho relatívne vyjadrenie je uvedené v %.  

▪ 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). Absolútny prírastok je vyjadrený v absolútnej hodnote, 

t. j. v osobách.  

▪ 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). Relatívny prírastok je, obdobne ako relatívny počet, vyjadrený v %. 

Z metodologického hľadiska je nadväzne na predchádzajúce priebežné správy NSP dôležité poukázať 

na priebežné inovácie v skúmaní ponuky pracovných síl v sektorovej štruktúre NSP, ktoré nastali oproti 

predchádzajúcej priebežnej správe. Zmeny sa primárne týkajú podrobnejšieho členenia výsledkov na 

tri vekové kategórie osôb v súlade s ustanoveniami Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienkami uplatňovania 

príspevkov aktívnej politiky trhu práce v rámci národných projektov (napr. Praxou k zamestnaniu, 

Úspešne na trhu práce, Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) a i.). Ide o nasledovné vekové kategórie 

osôb: 
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- Mladší, t. j. vo veku do 29 rokov, 

- Strední, t. j. vo veku od 29 do 50 rokov a 

- Starší, t. j. starší ako 50 rokov. 

Z hľadiska aktualizácie väzieb zamestnaní SK ISCO-08 a sektorov NSP zmeny reflektovali nové 

zamestnania z revidovanej klasifikácie SK ISCO-08 a elimináciu duplicitných zamestnaní, ktoré mohli 

byť zaradené do viacerých sektorov, pričom zamestnanie „Iný pomocný pracovník inde neuvedený“ do 

výpočtov nevstupovalo. Obdobne do výpočtov nevstupovala značná časť UoZ, ktorá nemala uvedené 

posledné vykonávané zamestnanie (išlo primárne o absolventov škôl, prípadne o dlhodobo 

nezamestnaných, ktorí nikdy nepracovali). Sektorovo špecifickí UoZ predstavujú prvú premennú 

vstupujúcu do výpočtu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Druhou premennou sú 

zamestnanci, ktorí boli za rovnakých kritérií pomocou prevodníka rozdelení do jednotlivých sektorov 

NSP na základe toho, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor, resp. sa dané 

zamestnanie prevažne vyskytuje v sektore. 

Pojem „miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti“ (v skratke tiež „miera SŠN“) vyjadruje podiel 

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

špecifických zamestnancov. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými 

vedomosťami, zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Algebricky je to prehľadne zapísané v tvare: 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑆Š𝑁 =  
𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑜𝑣𝑜 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘í 𝑈𝑜𝑍

𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑜𝑣𝑜 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘í 𝑈𝑜𝑍 + 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑜𝑣𝑜 š𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘í 𝑧𝑎𝑚𝑒𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖
  

Ako vyjadruje vyššie uvedený vzorec, metodika výpočtu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

v sektorovej štruktúre NSP je založená na vzťahu dvoch skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ 

prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre daný sektor, 

- zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania rozčlenení do sektorovej príslušnosti 

podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre konkrétny sektor. 

Obidve premenné boli starostlivo rozčlenené do príslušných sektorov NSP. 

Napr. výrok „Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov k 31. 12. 20219 

bola 12,0 %.“, vyjadruje, že k 31. 12. 20219 pripadalo 12 sektorovo špecifických UoZ vo veku do 29 
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rokov na 100 osôb vo veku do 29 rokov, ktoré boli sektorovo špecifickými UoZ alebo sektorovo 

špecifickými zamestnancami. 

Obdobne ako v predošlej priebežnej správe je potrebné poznamenať, že miera sektorovo 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. Taktiež je odlišná od miery nezamestnanosti, ktorú zverejňuje ŠÚ SR, a to z dôvodu odlišných  

metodík výpočtov.  

Na mieste je tiež upozornenie na používanie symbolu % (t. j. percento) a symbolu p. b. (t. j. 

percentuálny bod). Pri komparáciách hodnôt miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti medzi 

kategóriami mladších, stredných a starších osôb, resp. hodnôt v rôznych časových obdobiach, 

dochádza k porovnávaniu viacerých hodnôt vyjadrených v % s tým, že výsledkom je rozdiel vyjadrený 

v p. b. a nie v %. Napr. výrok „Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola 20,0 %, 

čo bolo o 10,0 p. b. viac, ako miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb.“, vyjadruje, 

že miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb bola 10,0 %. Pretože 10,0 % + 10,0 % = 

20,0 %, resp. 0,1 + 0,1 = 0,2 = 20,0 %. V prípade, že by miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

starších osôb bola o 10,0 % vyššia, ako u mladších, jej hodnota by nebola 20,0 % ale 11,0 %, t. j. 10,0 % 

+ 10,0 % z 10,0 %. Vyjadrené iným zápisom: 0,1 + 0,1*0,1 = 0,1 + 0,01 = 0,11 = 11,0 %. Miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti, ako aj jej medziročné zmeny, sa na desatinných miestach môžu z dôvodu 

zaokrúhľovania nízkych čísel mierne odlišovať. 

2.2 Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce  

v sektorovej štruktúre NSP  

 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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. 
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Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 

1,9 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z hľadiska jeho veľkosti radí 

medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj 

žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 14 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov charakteristický 

veľmi výrazným zastúpením staršej zložky ľudských zdrojov, t. j. osôb starších ako 50 rokov a súčasne 

veľmi nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov, čo predikuje osobitné požiadavky 

na včasnú a efektívnu náhradu pracovných síl prostredníctvom kvalitných, aktuálnych a prakticky 

orientovaných programov počiatočného aj ďalšieho vzdelávania v úzkej súčinnosti so 

zamestnávateľskými subjektmi.  

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 3,2 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 15 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod 

vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol približne o 30,0 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet 

UoZ znížil o približne 15,0 %, a tak počas celého sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu počtu UoZ 

približne o 12,0 %. Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil približne o 28,0 %. Vývoj 

v sektore je prirodzene ovplyvňovaný sezónnosťou prác typických najmä pre poľnohospodárstvo, čo 

sa prejavuje vyššími počtami UoZ v zimnom období v porovnaní s letnými mesiacmi. 

Z hľadiska veku v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov ku koncu roka 2020 pracovali 

prevažne zamestnanci starší ako 50 rokov, avšak najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ bol vo veku 

od 29 do 50 rokov, a to približne 2 400 osôb, resp. 46,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických 

UoZ. Podiel starších UoZ bol necelých 40,0 % (cca 2 050 osôb) a mladších osôb približne 14,0 % (cca 

750 osôb). Celkovo sa počet starších UoZ počas sledovaného obdobia dvoch rokov zvýšil o približne 

150 osôb, resp. približne o 7,7 %, čo bol najnižší relatívny prírastok zo všetkých vekových kategórií. 

Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol významne ovplyvňovaný taktiež ich 

prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany 

zamestnávateľských organizácií. Z hľadiska absolútneho prírastku bolo najvýraznejšie zvýšenie počtu 

UoZ zaznamenané v strednej vekovej kategórii, a to približne o 280 osôb, pričom relatívne zvýšenie 

počtu UoZ v tejto vekovej kategórii predstavovalo približne 13,3 %. Mladšia veková kategória 
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zaznamenala prírastok počtu UoZ približne o 120 osôb, čo bolo vzhľadom na ich najnižšiu absolútnu 

početnosť spojené s najvýraznejším relatívnym zvýšením, konkrétne až o 20,0 % (keďže v danej 

kategórii bolo najmenej osôb, tak aj najnižšie zvýšenie počtu UoZ znamenalo ich najvyšší relatívny 

nárast). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 (t. j. počas jedného roka) sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 530 osôb (28,0 %), počet starších UoZ o približne 450 osôb, resp. o 28,0 %. Mladšia veková kategória 

zaznamenala prírastok počtu UoZ približne o 170 osôb, čo bolo vzhľadom na ich najnižšiu absolútnu 

početnosť spojené s najvýraznejším relatívnym zvýšením, konkrétne o 31,0 %. 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 
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Obrázok č. 2 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov pracovalo málo mladších osôb, a preto aj nižšie 

počty UoZ výrazne zvyšovali mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Z hľadiska regionálnej 

distribúcie bola v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 

rokov v troch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla až 35,0 %. Pomerne vysoká úroveň miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb bola aj v Košickom kraji, a to 27,2 %. Naopak, 

najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii v roku 2019 bola 

v Bratislavskom kraji, a to iba 1,8 %. V Bratislavskom kraji v tomto sektore bolo málo pracovných 

príležitostí, t. j. podstatne nižší počet sektorovo špecifických zamestnancov, čo je tiež zohľadnené 

v použitej metodike výpočtu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, vyjadrujúcej vzájomný 

vzťah oboch skupín ľudských zdrojov, t. j. sektorovo špecifických UoZ aj sektorovo špecifických 

zamestnancov v príslušných vekových triedeniach. Nízka miera sledovaného ukazovateľa (5,7 %) bola 

v tomto roku aj v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 3 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore bola v Košickom kraji, kde dosiahla 18,0 %. 

V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výrazne 

prekročený aj v Prešovskom kraji, kde dosiahol 17,0 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb v strednom veku v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to 3,2 %. Aj 

v Trnavskom kraji bola pomerne nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov, a to 5,2 %.  
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Obrázok č. 4 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. V tomto sektore bola 

najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších v Košickom kraji, kde dosiahla 13,3 %. 

Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to 12,5 %. V opačnom spektre sa 

nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb, a to iba 1,8 %. Okrem toho bola nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších aj v Trenčianskom kraji, a to 3,1 %. 
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Obrázok č. 5 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore 

v Prešovskom kraji, kde to bolo až 42,2 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery 

špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 38,8 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Trnavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla 6,2 %. Druhá 

najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni 8,1 %, bola v Bratislavskom kraji. 

  



172 
 

Obrázok č. 6 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Košickom, Prešovskom 

a Banskobystrickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti stredných ročníkov v tomto sektore bola v Košickom kraji, a to 22,2 %. V sledovanom 

roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 

50 ročných takmer identicky prekročený aj v Prešovskom kraji. Najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 5,2 %. 
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Obrázok č. 7 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v troch krajoch (Prešovskom, Banskobystrickom 

a Košickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Košickom kraji (18,5 %). V predmetnom roku bol 

celoštátny priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších výrazne 

prekročený aj v Banskobystrickom kraji (15,8 %), podobne ako v Prešovskom kraji (15,1 %). Najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to 

iba 3,1 %. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 6,0 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, a to o 14,7 p. b. 

Dvojciferný nárast miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti počas pandémie COVID-19 bol 

zaznamenaný aj v Košickom kraji (11,6 p. b.). Podstatne lepšie na tom z hľadiska zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 29 rokov v Trnavskom kraji, kde jej hodnota 

medziročne zostala na približne rovnakej úrovni. Špecifická nezamestnanosť v sektore 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 
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- Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, 

- Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe, 

- Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe, 

- Traktorista (poľnohospodárstvo), 

- Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 3,3 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 5,4 p. b. Pomerne vysoký nárast miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

v strednom veku bol zaznamenaný aj v Prešovskom kraji, a to cca 5,0 p. b. Na druhej strane spektra sa 

z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti nachádzal Žilinský kraj, kde medziročný 

nárast predstavoval 1,3 p. b. a Trenčiansky kraj, kde nárast predstavoval cca 1,6 p. b. Medziročne 

pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä osôb 

vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali 

v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, 

- Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe, 

- Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe, 

- Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve, 

- Predavač a aranžér kvetov. 

Rozdiel v mierach sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase  pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 3,1 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji, a to 

približne 5,2 p. b. Vysoký nárast miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bol 

identifikovaný aj v susednom Prešovskom kraji, a to tiež cca 5,2 p. b. Na druhej strane regionálneho 

poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb 

nachádzal Bratislavský kraj, kde zvýšenie predstavovalo iba 1,2 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila 

najmä osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe, 

- Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, 

- Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe, 
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- Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve, 

- Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz. 

Zhrnutie za sektor: 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov je v sektorovej štruktúre NSP špecifický  výrazným 

(51,0 %-ným) podielom zamestnancov starších ako 50 rokov na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov. Táto veková kategória však v rokoch 2019 a 2020 nepredstavovala najpočetnejšiu časť 

sektorovo špecifických UoZ. Vekovo starší zamestnanci totiž v sektore zabezpečujú časovo stabilnejšie 

pracovné miesta a súčasne po ukončení svojej pracovnej kariéry z dôvodu odchodu na zaslúžený 

odpočinok ich kroky nevedú na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom podania žiadosti 

o zaradenie do evidencie UoZ. Najpočetnejšou kategóriou sektorovo špecifických UoZ z hľadiska veku 

teda boli k 31. 12. 2020 osoby v strednom veku, t. j. vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré z celkového počtu 

sektorovo špecifických UoZ tvorili približne 46,2 %. Najmenej sektorovo špecifických UoZ bolo vo veku 

do 29 rokov (cca 14,0 %). Zároveň však bola u osôb vo veku do 29 rokov najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti, konkrétne 21,9 %, pretože z celkového počtu osôb vo veku do 29 rokov, 

ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania, či už aktuálne k 31. 12. 2020 alebo bezprostredne 

pred ich zaradením do evidencie UoZ, tvorili UoZ približne 21,9 %. U osôb v strednom veku bola miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31.12. 2020 približne 13,8 % a u osôb starších ako 50 rokov 

iba 10,2 %. V čase pandémie boli zvýšenou nezamestnanosťou zasiahnuté najmä Prešovský, Košický 

a Banskobystrický kraj, pričom vo všetkých vekových kategóriách sa nárast nezamestnanosti prejavil 

najmä v tých zamestnaniach, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci. 

 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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. 
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Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 

0,3 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor radí medzi menšie sektory. 

Činnosti získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov sú existenčne naviazané na 

zdrojové lokality predurčené dlhodobým geologickým vývojom planéty Zem, ako živého systému 

fyzikálnych, chemických a biologických väzieb. Prírodné danosti regiónov SR tiež výrazne ovplyvňujú 

priestorové rozmiestnenie zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, 

geológia, a preto sa v príslušných sektorových charakteristikách prejavujú zvýšené požiadavky na 

ochranu dôverných štatistických údajov, predovšetkým v tých regiónoch (krajoch SR), kde sektorovo 

špecifické ľudské zdroje, resp. zamestnávateľské organizácie, dosahujú nízku početnosť. 

Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci celej 

SR za sektor ťažba a úprava surovín, geológia prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 16 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore ťažba a úprava 
surovín, geológia k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP bol sektor ťažba a úprava surovín, geológia k 31. 12. 2020 unikátny tým, že 

sektorovo špecifickí zamestnanci v strednom veku, t. j. 29 až 50 rokov, sa svojou početnosťou takmer 

presne vyrovnali súčtu staršej vekovej skupiny zamestnancov (t. j. osôb starších ako 50 rokov) 

a mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov. Zastúpenie mladších zamestnancov však bolo 

v porovnaní so staršími násobne nižšie, zatiaľ čo podiel mladších zamestnancov na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov bol iba cca 6,0 %, podiel starších bol až 44,0 %, čo predikuje 
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zvýšené požiadavky na efektívnu náhradu pracovných síl prostredníctvom kvalitných, aktuálnych 

a prakticky orientovaných programov počiatočného aj ďalšieho vzdelávania v úzkej súčinnosti so 

zamestnávateľskými subjektmi. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 1,0 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 

Graf č. 17 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore ťažba 
a úprava surovín, geológia od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bol v rámci sektorovej štruktúry NSP zasiahnutý pandémiou 

nového koronavírusu pomerne slabo. Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) 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 % na viac ako 1 500 osôb. 

Za predošlé obdobie, t. j. od januára 2019 do marca 2020, sa však počet UoZ výrazne znížil, a tak počas 

celého sledovaného obdobia prišlo k celkovému zníženiu počtu UoZ približne o 15,0 %. Od 31. 12. 

20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o 4,7 %. 

Z hľadiska veku sektorovo špecifických UoZ k 31. 12. 2020 prevažovali osoby staršie ako 50 rokov, ktoré 

tvorili približne 60,0 % (t. j. cca 930 osôb) z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. UoZ vo veku 
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od 29 do 50 rokov bolo približne 570 osôb, resp. 36,9 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. 

Podiel mladších UoZ bol iba 3,0 % (cca 50 osôb). Celkovo sa počet starších UoZ počas celého 

sledovaného obdobia rokov 2019 a 2020 znížil o približne 70 osôb, resp. o 6,7 %. Najvýraznejšie 

zníženie počtu UoZ bolo zaznamenané v strednej vekovej kategórii, a to približne o 217 osôb, pričom 

relatívne zníženie počtu UoZ v tejto vekovej kategórii predstavovalo približne 27,5 %. Naopak, mladšia 

veková kategória zaznamenala mierny prírastok počtu UoZ, čo bolo vzhľadom na ich najnižšiu 

absolútnu početnosť spojené s relatívnym zvýšením približne o 7,0 %. Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 

(t. j. počas jedného roka) sa počet UoZ v strednom a mladšom veku zmenil veľmi mierne, počet starších 

UoZ sa však zvýšil o približne 70 osôb, resp. o cca 8,0 %. 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor ťažba 

a úprava surovín, geológia, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor ťažba a úprava surovín, 

geológia. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 
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Obrázok č. 8 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

Na konci decembra 2019 bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 

v priemere za celú SR 9,6 %. Trenčiansky kraj, v ktorom mal sektor lokalizované vysoké počty ľudských 

zdrojov v ťažbe a spracovaní hnedého uhlia, sa vyznačoval výrazne nižšou hodnotou (iba 5,9 %) 

a svojou váhou výrazne zredukoval celoslovenský priemer. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola v Trnavskom a Prešovskom kraji, z dôvodu nízkej početnosti sektorovo 

špecifických UoZ a zamestnancov v danom veku, resp. zamestnávateľských subjektov, sú však 

konkrétne hodnoty ukazovateľa predmetom ochrany dôverných údajov. Obdobne dôverný charakter 

mal sektor aj v Bratislavskom kraji, kde bola spomedzi všetkých krajov najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii. Dlhodobo bolo v Bratislavskom kraji v tomto 

sektore málo pracovných príležitostí, t. j. podstatne nižší počet sektorovo špecifických zamestnancov, 

čo je tiež zohľadnené v použitej metodike výpočtu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, 

vyjadrujúcej vzájomný vzťah oboch skupín ľudských zdrojov, t. j. sektorovo špecifických UoZ aj 

sektorovo špecifických zamestnancov v príslušných vekových triedeniach. Nízkou mierou sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti sa vyznačoval aj Žilinský kraj, charakteristický vyšším zastúpením ťažby 

dolomitu, vápenca a ďalších prírodných uhličitanov. 

D 

D 

D 
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Obrázok č. 9 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 

v Bratislavskom kraji, a to približne 2,0 %. Aj v Trenčianskom kraji, ktorý je z hľadiska rozsahu 

ekonomických činností v sektore kľúčový, bola pomerne nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov, a to 5,0 %. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola v Košickom a Prešovskom kraji, z dôvodu nízkej početnosti sektorovo 

špecifických UoZ a zamestnancov v danej vekovej kategórii, resp. zamestnávateľských subjektov, sú 

však konkrétne hodnoty ukazovateľa predmetom ochrany dôverných údajov. 

  

D 
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Obrázok č. 10 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 

50 rokov v decembri 2019 možno konštatovať, že v štyroch krajoch, a to v Nitrianskom, Prešovskom, 

Banskobystrickom a Košickom, prevýšila celoštátny priemer sektora. Konkrétne hodnoty sledovaného 

ukazovateľa sú z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnaných osôb daného 

veku, resp. zamestnávateľských subjektov v danom členení kraj / sektor, predmetom ochrany 

dôverných údajov. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších v roku 2019 bola 

v Bratislavskom kraji, kde však dlhodobo nie sú lokalizované vysoké počty sektorovo špecifických 

ľudských zdrojov. 

  

D 

D 

D 



182 
 

Obrázok č. 11 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch SR. Zvýšené počty UoZ v niektorých krajoch 

boli spôsobené tiež návratom UoZ do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, 

vrátane zahraničia. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v sektore v Prešovskom kraji, jej konkrétna hodnota je dôverná informácia z dôvodu 

nízkej početnosti sektorovo špecifických ľudských zdrojov v danom veku, resp. zamestnávateľských 

subjektov. Za týmto krajom nasledoval Trnavský kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 27,0 %. Najúspešnejšími krajmi s najnižšou mierou sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti boli  Žilinský, Bratislavský a Nitriansky kraj. 
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Obrázok č. 12 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v štyroch krajoch (Košickom, Prešovskom, 

Nitrianskom a Banskobystrickom) prevýšila sektorovo špecifická nezamestnanosť celoštátny priemer 

sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov v tomto sektore 

bola v Košickom kraji a v Prešovskom kraji (konkrétne hodnoty sú predmetom ochrany dôverných 

údajov). Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, 

a to približne iba 3,8 %. Hodnotu celoštátneho priemeru výrazne pozitívne ovplyvnil najmä Trenčiansky 

kraj (6,1 %), ktorý je z hľadiska početnosti sektorovo špecifických ľudských zdrojov najvýznamnejším 

regiónom sektora ťažba a úprava surovín, geológia. 
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Obrázok č. 13 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v polovici krajov (Prešovskom, Košickom, 

Banskobystrickom a Nitrianskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Konkrétne hodnoty sú dôverné, 

pretože v danej vekovej kategórii sa v dotknutých regiónoch vyskytovalo málo sektorovo špecifických 

UoZ, zamestnancov, resp. zamestnávateľských organizácií. Celoštátny priemer v pozitívnom smere 

podstatne znižoval početne významný a stabilizovaný Trenčiansky kraj, a to s mierou sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov na úrovni 12,4 %. Hodnotu blízku priemeru za 

celú SR vykazoval Žilinský kraj. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 3,3 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Prešovskom kraji, podstatne lepšie na tom boli 

z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladšie ročníky v Nitrianskom kraji 

a v Trnavskom kraji, kde jej hodnota medziročne poklesla. Špecifická nezamestnanosť v sektore ťažba 

a úprava surovín, geológia sa prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Baník, 
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- Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle, 

- Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín, 

- Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 1,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji a na druhej 

strane spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti nachádzal Trnavský 

kraj, kde hodnota daného ukazovateľa poklesla. Trenčiansky kraj, v ktorom medziročný nárast 

predstavoval iba 1,1 p. b., sa najviac pričinil o relatívne stabilný celoštátny priemer. Medziročne 

pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä 

u tých osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

pracovali v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle, 

- Baník, 

- Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín, 

- Baník, strojník, 

- Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase  pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 3,7 p. b. Trenčiansky kraj v tejto vekovej kategórii predstavoval stabilizujúci 

región, keďže tu došlo k zvýšeniu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti približne iba o 2,2 p. b. 

Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý na východe SR a (podobne ako v mladších vekových 

kategóriách) pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle, 

- Baník, 

- Baník, strojník, 

- Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín, 

- Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín. 
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Zhrnutie za sektor: 

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia zabezpečoval k 31. 12. 2020 približne polovicu svojich 

požiadaviek na ľudské zdroje osobami vo veku od 29 do 50 rokov, podiel sektorovo špecifických 

zamestnancov starších ako 50 rokov bol približne 44,0 % a mladších do 29 rokov bolo iba cca 6,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov (t. j. mužov a žien spolu). V sektore už dlhší 

čas prebiehajú procesy postupného útlmu ťažobných činností, najmä hnedého uhlia, vrátane realizácie 

Akčného plánu transformácie regiónu Horná Nitra, ktoré sú spojené s poklesom pracovných príležitostí 

v tradične banských zamestnaniach, vrátane pracovného uplatnenia zamestnancov dochádzajúcich 

z iných regiónov, a to súbežne s reštrukturalizáciou výrobnej činnosti a novými požiadavkami na 

odborné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti pracovných síl. Napr. moderná technológia chovu 

sumčeka afrického je nielen unikátna, ale  kapacitou  produkcie aj najvýkonnejšia v rámci EÚ. Prakticky 

tak dochádza v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia k postupnému a kontinuálnemu 

znižovaniu počtu sektorovo špecifických zamestnancov. Reštrukturalizácia sa na celoštátnej úrovni 

prejavovala aj v období pandémie nového koronavírusu, a to najmä zvýšením počtu sektorovo 

špecifických UoZ v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle, 

- Baník, 

- Baník, strojník, 

- Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín, 

- Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín a pod. 

Zvýšenou sektorovo špecifickou nezamestnanosťou boli zasiahnuté najmä Prešovský, Košický 

a Nitriansky kraj. Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ aj miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti zvýšili najmä u osôb starších ako 50 rokov. Práve starší UoZ boli k 31. 12. 2020 

najpočetnejšou časťou sektorovo špecifických UoZ (približne 60,1 %), nasledovaní osobami v strednom 

veku (36,9 %) a mladšími do 29 rokov (3,0 %). Osoby v strednom veku sa v rámci reštrukturalizácie 

v porovnaní so staršími viac uplatnili v nových zamestnaniach a kratší čas zotrvávali v evidencii UoZ. 

 Sektor potravinárstvo 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor potravinárstvo nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

- Výroba potravín,  
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- Výroba nápojov,  

- Výroba tabakových výrobkov. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 

1,4 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa potravinárstvo radí medzi menšie 

sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) 

v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 18 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore potravinárstvo 
k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor potravinárstvo charakteristický prevládajúcim zastúpením 

strednej zložky ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov a súčasne nízkym podielom 

mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov. Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 

2020 prevažnú väčšinu, t. j. približne 52,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov 

v potravinárstve (bez rozdielu veku a pohlavia).  

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 1,8 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 19 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
potravinárstvo od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

potravinárstvo od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, 

vzrástol približne o 30,0 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa však počet UoZ mierne znížil, a tak počas 

celého sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 22,3 %. Od 31. 12. 20219 do 31. 

12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 35,0 %. 

Z hľadiska veku v sektore potravinárstvo ku koncu roka 2020 pracovali prevažne zamestnanci vo 

vekovej kategórií od 29 do 50 rokov a taktiež UoZ v tejto vekovej kategórii boli najpočetnejšou časťou 

sektorovo špecifických UoZ. V celej SR ich bolo približne 1 450 osôb, resp. 51,0 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 32,0 % (cca 900 osôb) a mladších približne 17,0 % 

(cca 470 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 400 

osôb (37,0 %), počet starších UoZ o približne 200 osôb, resp. o 30,0 %. Mladšia veková kategória 

zaznamenala prírastok počtu UoZ približne o 140 osôb, čo bolo vzhľadom na ich najnižšiu absolútnu 

početnosť spojené s najvýraznejším relatívnym zvýšením, konkrétne až o 41,0 %. (Keďže v danej 

kategórii bolo najmenej osôb, tak aj najnižšie zvýšenie počtu UoZ znamenalo ich najvyšší relatívny 

nárast). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol významne ovplyvňovaný taktiež ich 

prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany 

zamestnávateľských organizácií. 
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Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

potravinárstvo, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor potravinárstvo. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 14 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov až v piatich krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, avšak regióny 

na juhozápade SR s lokalizáciou veľkých potravinárskych podnikov zabezpečili, že miera sektorovo 
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špecifickej nezamestnanosti v tejto vekovej kategórii za celú SR len veľmi tesne presiahla 11,0 %-nú 

hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Košickom kraji, kde dosiahla až 

18,4 %. Podobne vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb bola aj 

v Banskobystrickom kraji, a to 17,8 %. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, iba 1,9 %, a nízka miera 

sledovaného ukazovateľa v rámci sektora bola aj v Nitrianskom a Trnavskom kraji. 

Obrázok č. 15 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v štyroch krajoch prevýšila priemer sektora. 

Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 

14,6 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

výrazne prekročený aj v Košickom kraji, kde dosiahol 13,2 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb v strednom veku v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 1,3 %. Aj 

v Nitrianskom a Trnavskom kraji bola pomerne nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku od 29 do 50 rokov, a to maximálne 3,5 %.  
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Obrázok č. 16 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 distribúcia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v piatich krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Košickom kraji, kde dosiahla 13,3 %. Jej 

druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to 12,7 %. V opačnom spektre sa nachádzal 

Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších 

osôb, a to iba 1,6 %. Okrem toho bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb 

aj v typicky potravinárskych regiónoch Trnavského a Nitrianskeho kraja, a to maximálne na úrovni 

3,1 %. 
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Obrázok č. 17 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov až v piatich krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež 

ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. 

U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Košickom 

kraji, kde to bolo až 29,3 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 23,9 %. Prešovský kraj sa taktiež 

vyznačoval hodnotou nad 20,0 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom dosiahla 4,1 %. Druhá najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to na úrovni 6,0 %, bola v Nitrianskom kraji. 
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Obrázok č. 18 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Banskobystrickom, Košickom 

a Prešovskom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Banskobystrickom kraji, a to 20,3 %. V sledovanom roku 

bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 

ročných výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to cca 3,0 %. Celoštátny priemer úspešne 

znižoval aj potravinársky významný Nitriansky kraj, resp. susedný Trnavský kraj. 
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Obrázok č. 19 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch (a to v Banskobystrickom, Košickom, 

Žilinskom a Prešovskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Banskobystrickom kraji (17,1 %). V predmetnom roku 

bol celoštátny priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších výrazne 

prekročený aj v Košickom kraji (15,3 %). Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších 

osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 2,1 %, pričom sektor výkonovo podržali aj podniky 

v Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 4,1 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Košickom kraji, a to o cca 10,9 p. b. Dvojciferný 

nárast miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti počas pandémie COVID-19 bol však zaznamenaný 

jedine v tomto kraji. Podstatne lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti boli osoby do 29 rokov v Nitrianskom kraji, kde jej hodnota medziročne zostala na 

približne rovnakej úrovni. Špecifická nezamestnanosť v sektore potravinárstvo sa najvýraznejšie 

prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

zamestnania: 
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- Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, 

- Pekár, 

- Spracovateľ ovocia a zeleniny, 

- Cukrár, 

- Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 2,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 5,7 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti nachádzali Nitriansky a Bratislavský kraj, kde medziročný nárast predstavoval 

približne len 1,6 p. b. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti najmä u tých osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred 

zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, 

- Pekár, 

- Cukrár, 

- Mäsiar, údenár, 

- Spracovateľ ovocia a zeleniny. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 2,1 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 4,4 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších nachádzal Trenčiansky kraj, kde zvýšenie predstavovalo 

iba 0,4 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, 

- Pekár, 

- Mäsiar, údenár, 

- Cukrár, 

- Predavač mäsa a rýb. 
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Zhrnutie za sektor: 

Sektor potravinárstvo je regionálne špecifický rozsiahlejšími ekonomickými činnosťami najmä vo 

veľkých zamestnávateľských subjektoch na juhozápade SR, t. j. v Nitrianskom a Trnavskom, resp. 

Bratislavskom kraji, pričom na ostatnom území SR sa potravinárska produkcia zabezpečuje skôr 

v menších, resp. lokálne pôsobiacich podnikoch. Sektorová štruktúra juhozápadnej produkčnej oblasti 

zabezpečila aj po nástupe pandémie nového koronavírusu relatívne nízky nárast sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v potravinárstve. Naopak, pandémia sa výrazne prejavila najmä v Banskobystrickom 

a Košickom kraji. K 31. 12. 2020 v sektore potravinárstvo pracovali prevažne zamestnanci (muži i ženy 

spolu) vo veku od 29 do 50 rokov a rovnako aj UoZ v tomto veku boli najpočetnejšou časťou sektorovo 

špecifických UoZ. V celej SR bolo k 31. 12. 2020 v strednom veku (t. j. 29 až 50 rokov) približne 

1 450 osôb, t. j. cca 51,0 % zo všetkých potravinársky špecifických UoZ. Podiel starších UoZ v rámci 

sektora bol 32,0 % (približne 900 osôb) a mladších okolo 17,0 % (470 osôb). Vekovo starší zamestnanci 

v sektore zabezpečovali stabilnejšie pracovné miesta a súčasne po ukončení pracovnej kariéry 

z dôvodu odchodu na zaslúžený odpočinok kroky tých najstarších UoZ neviedli na úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny s cieľom podania žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ, čiže nezvyšovali mieru 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Vo všetkých vekových kategóriách sa nárast sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti prejavil primárne v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej 

triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. K nim však pribudli aj typicky potravinárske 

zamestnania z hlavnej triedy 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to najmä: 

- Pekár, 

- Cukrár, 

- Mäsiar, údenár. 

 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože nasledovné 

divízie SK NACE Rev. 2: 

- Výroba textilu,  

- Výroba odevov,  

- Výroba kože a kožených výrobkov.  
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Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 

1,4 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z hľadiska jeho veľkosti radí 

medzi menšie sektory. Regióny s najvyššími počtami sektorovo špecifických zamestnancov boli najmä 

Prešovský a Trenčiansky kraj, najmenej ich bolo v Bratislavskom a Košickom kraji. Pomerné zastúpenie 

jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje 

nasledujúci graf. 

Graf č. 20 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože k 31.12. 2020 

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

V štruktúre NSP je sektor charakteristický prevládajúcim zastúpením strednej zložky zamestnancov, 

t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 

rokov. Zamestnanci v strednom veku 29 až 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 približne 56,0 % z celkového 

počtu sektorovo špecifických zamestnancov v sektore (t. j. bez rozdielu veku a pohlavia). Mladší do 29 

rokov predstavovali iba 7,0 %-ný podiel. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 2,3 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 21 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o 19,6 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa však počet UoZ 

mierne znížil, a tak počas celého sledovaného obdobia prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 11,2 %. 

Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 20,0 %. 

Z hľadiska veku v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože ku koncu roka 2020 pracovali prevažne 

zamestnanci v strednom veku (29 až 50 rokov) a taktiež UoZ v tejto vekovej kategórii boli 

najpočetnejšou časťou sektorovo špecifických UoZ. V celej SR ich bolo približne 2 000 osôb, resp. 

54,8 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 38,3 % (cca 1 400 osôb) 

a mladších približne 6,9 % (cca 250 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 300 osôb (cca 18,5 %), 

počet starších UoZ taktiež o približne 300 osôb, resp. o 28,5 %. Prítok starších osôb do evidencie UoZ 

v čase pandémie bol významne ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku 

v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií. Mladšia veková 

kategória zaznamenala len minimálny prírastok počtu UoZ (cca 1,0 %). 
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Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor textil, 

odevy, obuv a spracovanie kože, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 20 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

D 

D 
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Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, t. j. 11,6 %. 

Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na konci roku 2019 v Košickom kraji 

a najnižšia v Bratislavskom kraji, pričom obidva kraje sa vyznačovali nízkymi počtami sektorovo 

špecifických zamestnancov aj UoZ v danom veku, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných 

údajov. 

Obrázok č. 21 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v regionálnom členení podľa krajov 
v SR k 31. 12. 2019 

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

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Košickom kraji, kde dosiahla až 29,1 %. V tomto 

roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výraznejšie 

prekročený aj v Banskobystrickom kraji, kde dosiahol 20,5 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Trnavskom kraji, a to iba 4,0 %.  
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Obrázok č. 22 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore 
textil, odevy, obuv a spracovanie kože v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 
12. 2019 

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

V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bola špecifická miera nezamestnanosti k 31. 12. 2019 

rovnaká u osôb v strednom aj staršom veku, a to na úrovni 9,7 %. Regionálna distribúcia miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov bola iba v dvoch krajoch vyššia, ako 

priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola 

v Košickom kraji, kde dosiahla 26,0 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to 

23,2 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb, a to iba 3,6 %. 
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Obrázok č. 23 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. Obdobne 

ako pred rokom (t. j. k 31. 12. 2019) bola u osôb vo veku do 29 rokov najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti v Košickom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji, pričom obidva kraje sa 

vyznačovali nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov aj UoZ v danom veku, a preto sú 

konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto 

krajoch aj k 31. 12. 2020 predmetom ochrany dôverných údajov.  

D 

D 
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Obrázok č. 24 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v regionálnom členení podľa krajov 
v SR k 31.12. 2020 

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

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 v SR možno konštatovať, že v štyroch krajoch (Košickom, 

Banskobystrickom, Prešovskom a Bratislavskom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Košickom kraji, a to 37,4 %. 

V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti 29 až 50 ročných výrazne prekročený aj v Banskobystrickom kraji, naopak najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Trnavskom kraji, a to cca 5,9 %. 

Celoštátny priemer úspešne znižovali aj Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj. 
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Obrázok č. 25 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore 
textil, odevy, obuv a spracovanie kože v regionálnom členení podľa krajov v SR 
k 31.12. 2020 

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

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v dvoch krajoch prevýšila priemer sektora za celú SR. 

Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Košickom kraji, a to až 

35,9 %. V predmetnom roku bol celoštátny priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších výrazne prekročený aj v Banskobystrickom kraji (24,8 %). Najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 

6,4 %. Sektor výkonovo stabilizovali aj podniky v Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 1,2 p. b. Na základe 

porovnania krajov SR bol najvyšší nárast zaznamenaný v Košickom kraji, diametrálne lepšie na tom boli 

z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladšie ročníky v Trenčianskom kraji, 

kde jej hodnota medziročne poklesla. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila 

v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe, 

- Šička odevnej a technickej konfekcie, 

- Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny, 
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- Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe, 

- Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 2,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol v rámci SR dosiahnutý v Košickom kraji, a to 

približne o 8,3 p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti nachádzal Nitriansky kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne len 1,1 p. b. 

Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u tých osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením 

do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Šička odevnej a technickej konfekcie, 

- Krajčír (okrem umeleckého), 

- Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe, 

- Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe, 

- Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 3,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji, 

a to približne 9,9 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb nachádzal Bratislavský kraj, kde zvýšenie 

predstavovalo iba cca 0,3 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, 

ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Šička odevnej a technickej konfekcie, 

- Krajčír (okrem umeleckého), 

- Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe, 

- Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe, 

- Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi. 
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Zhrnutie za sektor: 

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol k 31. 12. 2020 charakteristický najvyššími počtami 

sektorovo špecifických zamestnancov (t. j. mužov aj žien spolu bez ohľadu na ich vek) najmä 

v Prešovskom a Trenčianskom kraji, najmenej pracovných príležitostí ponúkali zamestnávatelia 

v Bratislavskom a Košickom kraji. Z hľadiska veku v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože k 31. 

12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci v strednom veku (29 až 50 rokov) a taktiež UoZ v tejto 

vekovej kategórii boli najpočetnejšou časťou sektorovo špecifických UoZ. V celej SR ich bolo približne 

2 000 osôb, resp. 54,8 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 38,3 % 

(cca 1 400 osôb) a mladších približne 6,9 % (cca 250 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet 

UoZ v strednom veku zvýšil približne o 300 osôb, podobne ako u starších UoZ. Prítok starších osôb do 

evidencie UoZ v čase pandémie bol významne ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do 

dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií. Mladšia 

veková kategória zaznamenala len minimálny prírastok počtu UoZ za celú SR spolu. Z regionálneho 

hľadiska boli sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Košický a Banskobystrický 

kraj, naopak veľmi potešujúcim bol v období pandémie nového koronavírusu iba mierny nárast 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji. Zvýšenie nezamestnanosti sa však 

celoštátne prejavilo nielen v zamestnaniach s nízkou úrovňou požadovaných zručností, ktoré sú 

klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ale išlo aj 

o kvalifikované remeselné zamestnania z hlavnej triedy 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (a to 

najmä šičky). 

 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 tiež zaisťuje zveľaďovanie poľovných revírov v SR, celoročnú starostlivosť o zdravie 

a regulovanie počtu lesnej zveri, ako aj udržiavanie jej prirodzeného životného prostredia. 
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Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 

1,3 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z hľadiska jeho veľkosti radí 

medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj 

žien spolu)  v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 22 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel charakteristický 

prevažujúcim zastúpením strednej vekovej skupiny ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 

rokov a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 2,9 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 23 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci priemysel od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor od 

marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu  pandémie COVID-19, vzrástol približne o 25,0 %. 

Za predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak počas celého 

sledovaného obdobia (t. j. za roky 2019 a 2020) prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 10,9 %. Od 31. 

12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o 27,0 %. Vývoj v sektore bol prirodzene ovplyvňovaný 

aj sezónnosťou prác, čo sa cyklicky prejavilo vyššími počtami UoZ v zimnom období v porovnaní 

s letnými mesiacmi. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 2 300 osôb, resp. 

49,5 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 37,4 % (cca 1 750 osôb) 

a mladších približne 13,1 % (cca 600 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 470 osôb (cca 25,8 %), 

počet starších UoZ o približne 360 osôb, resp. o 26,0 % a mladších UoZ o cca 160 osôb (34,5 %). Prítok 

starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom 

do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií.  
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Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 26 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 
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Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov iba v dvoch krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Košickom kraji, kde dosiahla až 36,8 %. Pomerne vysoká 

úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb bola aj v Prešovskom kraji, a to 

29,3 %. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii 

v roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 4,4 %. Pomerne nízka miera sledovaného ukazovateľa 

(6,7 %) bola v tomto roku aj v Nitrianskom kraji.  

V Bratislavskom kraji je v tomto sektore malé množstvo pracovných príležitostí, t. j. podstatne nižší 

počet sektorovo špecifických zamestnancov, čo je tiež zohľadnené v použitej metodike výpočtu miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadrujúcej vzájomný vzťah oboch skupín osôb, t. j. sektorovo 

špecifických UoZ aj sektorovo špecifických zamestnancov v príslušných vekových triedeniach. 

Obrázok č. 27 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že obdobne ako v prípade UoZ do 29 rokov v dvoch 

krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore 

bola v Košickom kraji, kde dosiahla 27,3 %. V roku 2019 bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti výrazne prekročený aj v Prešovskom kraji, kde dosiahol 24,8 %. Najnižšia 
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miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku v roku 2019 bola v Bratislavskom 

kraji, a to 4,5 %. Aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji bola pomerne nízka miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov, a to zhodne po 3,8 %. 

Obrázok č. 28 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov iba v dvoch krajoch vyššia, ako celoštátna priemerná hodnota sektora, čo sa 

zhodovalo s obidvomi mladšími vekovými kategóriami UoZ. V sektore bola najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb v Prešovskom kraji, kde dosiahla až 38,2 %. Jej druhá 

najvyššia hodnota bola v Košickom kraji, a to 27,5 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, 

kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb, a to iba 

1,8 %. V Bratislavskom kraji bolo v tomto sektore malé množstvo pracovných príležitostí, t. j. podstatne 

nižší počet sektorovo špecifických zamestnancov, čo je tiež zohľadnené v použitej metodike výpočtu 

miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadrujúcej vzájomný vzťah oboch skupín osôb, t. j. 

sektorovo špecifických UoZ aj sektorovo špecifických zamestnancov v príslušných vekových 

triedeniach. Okrem toho bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb aj 

v Nitrianskom kraji, a to 4,1 %. 
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Obrázok č. 29 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch SR. Zvýšené počty UoZ v niektorých 

krajoch boli spôsobené tiež návratom UoZ do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom 

regióne, vrátane zahraničia. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v sektore v Košickom kraji, kde to bolo až 35,0 %. Za týmto krajom nasledoval 

Prešovský kraj, kde výška miery špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 33,6 %. 

Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb do 29 rokov 

bol Trenčiansky kraj, v ktorom táto miera medziročne výraznejšie poklesla a dosiahla iba 3,8 %. Tento 

pozitívny jav v Trenčianskom kraji bol spôsobený značným zvýšením sektorovo špecifickej 

zamestnanosti mladších do 29 rokov, ktorý prevýšil nárast počtu UoZ v danej vekovej kategórii. 

Obdobný prírastok počtu pracovných príležitostí pre mladších osôb bol zaznamenaný aj v Prešovskom 

kraji, kde však bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na podstatne vyššej úrovni.  
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Obrázok č. 30 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Košickom, Prešovskom 

a Banskobystrickom) prevýšila sektorovo špecifická nezamestnanosť celoštátny priemer sektora. 

Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov v tomto sektore bola 

v Košickom kraji, a to 23,4 %. V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 ročných podobne prekročený aj v Prešovskom kraji 

(22,0 %). Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, 

a to 7,0 %. 
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Obrázok č. 31 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v troch krajoch (Prešovskom, Košickom 

a Banskobystrickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom kraji (30,7 %). V predmetnom roku bol 

celoštátny priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb 

prekročený aj v Košickom kraji (21,4 %) a v  Banskobystrickom kraji (18,0 %). Na úrovni blízkej 

celoštátneho priemeru (16,8 %) sa pohyboval Žilinský kraj a najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 5,8 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 4,3 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Trnavskom kraji, a to o 13,8 p. b. Podstatne lepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby  vo veku do 29 rokov 

v Trenčianskom kraji, kde jej hodnota medziročne poklesla o 3,3 p. b. Špecifická nezamestnanosť 

v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Pomocný pracovník v lesníctve, 
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- Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

- Pracovník v lesníctve, 

- Stolár, výrobca nábytku, 

- Stolár a výrobca výrobkov z dreva. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 2,9 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to cca o 8,8 

p. b. Na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

nachádzal Košický kraj, kde medziročný pokles predstavoval 3,9 p. b. a zníženie miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nastalo aj v Prešovskom kraji. Medziročne pandémia nového koronavírusu 

ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, 

ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v lesníctve, 

- Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

- Stolár, výrobca nábytku, 

- Stolár a výrobca výrobkov z dreva inde neuvedený, 

- Pracovník v lesníctve. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 1,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 4,4 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších nachádzal Prešovský kraj, kde zníženie predstavovalo 

7,5 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú 

činnosť v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v lesníctve, 

- Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

- Stolár, výrobca nábytku, 

- Stolár a výrobca výrobkov z dreva, 

- Pracovník v lesníctve. 

  



216 
 

Zhrnutie za sektor: 

V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel  

sektorovo špecifickej zamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 53,0 %), zamestnanci (muži 

aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 37,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti 

a  podiel mladších osôb do 29 rokov bol cca 10,0 %. Regionálne boli sektorovo špecifické výkony 

realizované najmä v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji, najmenšia časť sektorovo 

špecifickej zamestnanosti bola lokalizovaná v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V sektore lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel pracovali prevažne osoby v strednom veku a v tejto vekovej 

kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 2 300 osôb, resp. 49,5 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 37,4 % (cca 1 750 osôb) 

a mladších približne 13,1 % (cca 600 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa absolútny počet UoZ 

v strednom veku zvýšil približne o 470 osôb (cca 25,8 %), počet starších UoZ o približne 360 osôb, resp. 

o 26,0 % a mladších UoZ o cca 160 osôb (34,5 %). Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa 

z hľadiska veku zvýšila najvýraznejšie u mladších a najmenej výrazne u starších osôb - keďže mladších 

bolo v sektore málo, tak aj nízke prítoky mladších UoZ vyvolali výrazné zvýšenie miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti mladších. Prítok starších do evidencie UoZ v čase pandémie bol 

redukovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci 

zo strany zamestnávateľských organizácií. Z regionálneho hľadiska boli sektorovo špecifickou 

nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Košický a Prešovský kraj, avšak v Prešovskom kraji došlo 

k výraznému medziročnému zlepšeniu situácie. Zvýšenie nezamestnanosti sa celoštátne prejavilo 

nielen v zamestnaniach s nízkou úrovňou požadovaných zručností, ktoré sú klasifikované v hlavnej 

triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ale išlo aj o zamestnania z hlavnej triedy 

7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (najmä o stolárov) a z hlavnej triedy 6 - Kvalifikovaní 

pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (konkrétne o pracovníkov v lesníctve). 

 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

nasledovné divízie SK NACE Rev. 2: 

- Výroba papiera a papierových výrobkov, 

- Tlač a reprodukcia záznamových médií. 
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Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 

0,6 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z hľadiska jeho veľkosti radí 

medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj 

žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 24 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel charakteristický 

výrazným zastúpením strednej vekovej skupiny ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

(s podielom cca 61,0 %) a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov 

(12,0 %). Približne 27,0 % sektorovo špecifickej zamestnanosti k 31. 12. 2020 tvorili osoby staršie ako 

50 rokov. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 0,3 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 

  



218 
 

Graf č. 25 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
celulózo-papierenský a polygrafický priemysel od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor od 

marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu  pandémie COVID-19, vzrástol približne o 39,2 %. 

Za predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak počas celého 

sledovaného obdobia (t. j. za roky 2019 a 2020) prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 37,0 %. Od 31. 

12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o 45,2 %. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 190 osôb, resp. 

43,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 33,4 % (cca 150 osôb) 

a mladších približne 23,6 % (cca 100 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 50 osôb (cca 37,2 %), 

počet starších UoZ o viac ako 50 osôb, resp. o 58,0 % a mladších UoZ o cca 30 osôb (43,0 %). Prítok 

starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom 

do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií.  

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 32 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov až v piatich krajoch vyššia, ako bol priemer sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Trenčianskom kraji, kde dosiahla 20,4 %. Pomerne 

vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb bola na pomery v sektore 
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aj v Prešovskom a Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

v mladšej vekovej kategórii v roku 2019 bola v Nitrianskom kraji, a to iba 1,8 %. Pomerne nízka miera 

sledovaného ukazovateľa (3,9 %) bola v tomto roku aj v Trnavskom kraji. 

Obrázok č. 33 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že obdobne ako v prípade UoZ do 29 rokov v piatich 

krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti tejto vekovej 

kategórie bola v Trnavskom kraji, kde dosiahla 6,0 %. V roku 2019 bol priemer sektora z hľadiska miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti výraznejšie prekročený aj v Košickom a Prešovskom kraji. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku v roku 2019 bola 

v Banskobystrickom a Žilinskom kraji so silnou celulózo-papierenskou a polygrafickou produkciou, 

ktoré zabezpečovali kvalitné pracovné miesta v strednej vekovej kategórii sektorovo špecifických 

zamestnancov.  
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Obrázok č. 34 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v piatich krajoch vyššia, ako celoštátna priemerná hodnota sektora, čo sa 

zhodovalo s obidvomi mladšími vekovými kategóriami. V sektore bola najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb v Prešovskom kraji, kde dosiahla 6,7 %. Jej druhá najvyššia 

hodnota bola v Nitrianskom kraji, a to 5,4 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde 

bola v tomto roku iba minimálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb. Okrem 

toho bola nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb taktiež v Trnavskom kraji 

a Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 35 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v piatich krajoch SR. Zvýšené počty UoZ v niektorých 

krajoch boli spôsobené tiež návratom UoZ do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom 

regióne, vrátane zahraničia. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v Prešovskom kraji, kde to bolo 25,7 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický 

kraj, kde výška miery špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 17,1 %. Najúspešnejším 

krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb do 29 rokov bol Bratislavský 

kraj, v ktorom táto miera medziročne výrazne poklesla a dosiahla iba 0,8 %. Tento pozitívny jav bol 

spôsobený značným zvýšením sektorovo špecifickej zamestnanosti mladších do 29 rokov, ktorý prevýšil 

nárast počtu UoZ v danej vekovej kategórii. Prírastok počtu pracovných príležitostí pre mladších osôb 

bol zaznamenaný aj v Trenčianskom, Košickom a Žilinskom kraji.  
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Obrázok č. 36 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v šiestich krajoch prevýšila sektorovo špecifická 

nezamestnanosť celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

stredných ročníkov v tomto sektore bola v Nitrianskom kraji, a to 6,1 %. V sledovanom roku bol 

celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 

ročných výraznejšie prekročený aj v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Minimálna miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Banskobystrickom kraji, ktorý svojou váhou značne 

vylepšil celoštátny priemer. 
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Obrázok č. 37 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch (Nitrianskom, Prešovskom, Košickom 

a Banskobystrickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Nitrianskom kraji (11,5 %). Na úrovni okolo 

celoštátneho priemeru sa pohyboval Bratislavský kraj a najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Trnavskom kraji (iba 1,3 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov za celú SR len minimálne zvýšenie. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Nitrianskom kraji a podstatne lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 29 rokov v Trenčianskom 

kraji, kde jej hodnota medziročne výrazne poklesla. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa 

najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

- Tlačiar, operátor tlače, 

- Grafik prípravy tlače, 

- Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe, 
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- Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera, 

- Pracovník pri príprave tlače. 

V sektore za celú SR spolu nenastala medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 

2020). Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji, na druhej strane spektra sa 

z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti nachádzal Trnavský kraj, kde bol 

zaznamenaný medziročný pokles sledovaného ukazovateľa. Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila 

zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Tlačiar, operátor tlače, 

- Grafik prípravy tlače, 

- Technik dokončovacieho spracovania (knihár), 

- Pracovník pri príprave tlače, 

- Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 2,0 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Nitrianskom kraji, na 

druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb nachádzal (s prakticky rovnakou hodnotou ako v predchádzajúcom 

roku) Košický kraj. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Tlačiar, operátor tlače, 

- Technik dokončovacieho spracovania (knihár), 

- Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe, 

- Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera, 

- Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe. 

Zhrnutie za sektor: 

V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel  

sektorovo špecifickej zamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 61,0 %), zamestnanci (muži 
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aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 27,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti 

a  podiel mladších do 29 rokov bol cca 12,0 %. Regionálne boli celulózo-papierenské výkony realizované 

najmä v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, polygrafická produkcia hlavne v Bratislavskom 

a Trnavskom kraji. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) 

v strednom veku a v tejto vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to 

približne 190 osôb, resp. 43,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 

33,4 % (cca 150 osôb) a mladších približne 23,6 % (cca 100 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa 

počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 50 osôb (cca 37,2 %), počet starších UoZ o viac ako 50 

osôb, resp. o 58,0 % a mladších UoZ o cca 30 osôb (43,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ 

v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade 

obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií. Sektor v porovnaní 

s celoštátnym vývojom v čase pandémie poskytoval perspektívne pracovné uplatnenie sektorovo 

špecifických zamestnancov (mužov i žien) prakticky vo všetkých vekových kategóriách. Mierne zvýšenie 

nezamestnanosti sa prejavilo najmä v zamestnaniach, ktoré sú klasifikované v hlavnej triede 

zamestnaní 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (najmä Tlačiarov, operátorov tlače), ako aj 

v hlavnej triede 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.  

 Sektor chémia a farmácia 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú predmetný 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 (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k 31. 12. 2020 približne 2,2 %-ný podiel na zamestnanosti v štruktúre 24 sektorov NSP, čím sa už sektor 

chémia a farmácia radí medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových 

kategórií zamestnancov (mužov aj žien) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 26 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore chémia a farmácia 
k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor chémia a farmácia charakteristický prevažujúcim zastúpením 

strednej vekovej skupiny ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov (s podielom cca 54,0 %) 

a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov (12,0 %). Približne 34,0 % 

sektorovo špecifickej zamestnanosti k 31. 12. 2020 tvorili osoby staršie ako 50 rokov. Sektorovo 

špecifická zamestnanosť vo všetkých vekových kategóriách bola najvýraznejšia v Trenčianskom 

a Bratislavskom kraji. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 0,9 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 27 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
chémia a farmácia od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor od 

marca 2020 do konca sledovaného obdobia, z dôvodu  pandémie COVID-19, vzrástol približne o 27,5 %. 

Za predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ zmenil iba nepatrne, a tak sa zmena 

od marca 2019 približne zhodovala so zmenou počas celého sledovaného obdobia (t. j. za roky 2019 

a 2020). Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 36,1 %. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 700 osôb, resp. 

49,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 32,5 % (cca 460 osôb) 

a mladších približne 18,5 % (cca 260 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 200 osôb (cca 42,5 %), 

počet starších UoZ o 100 osôb, resp. o 28,0 % a mladších UoZ o cca 70 osôb (35,0 %). Prítok starších 

osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do 

dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií.  

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor chémia 

a farmácia, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor chémia a farmácia. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 38 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov iba v krajoch na východe SR vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora. 

Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Košickom kraji, kde dosiahla 9,3 %. 

Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb bola na pomery v sektore 

aj v Prešovskom kraji, naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej 
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vekovej kategórii bola v Bratislavskom kraji, a to iba 1,0 %. Pomerne nízka miera sledovaného 

ukazovateľa (1,3 %) bola v tomto roku aj v Nitrianskom kraji. 

Obrázok č. 39 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti tejto vekovej kategórie bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla hodnotu 5,8 %. V roku 2019 bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti výraznejšie prekročený aj v Košickom, naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v Bratislavskom kraji, charakteristickom silnou rafinérsko-

petrochemickou produkciou, ktorá zabezpečovala stabilné pracovné miesta v strednej vekovej 

kategórii sektorovo špecifických zamestnancov.  
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Obrázok č. 40 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako celoštátna priemerná hodnota sektora, čo bolo 

početne viac v porovnaní s obidvomi mladšími vekovými kategóriami. V sektore bola najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v Košickom kraji, kde dosiahla 5,8 %. Jej druhá 

najvyššia hodnota bola v Prešovskom kraji, a to 5,6 %. V opačnom spektre viedol Bratislavský kraj, kde 

bola v tomto roku iba minimálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb. 
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Obrázok č. 41 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch SR. Zvýšené počty UoZ v niektorých krajoch 

boli spôsobené tiež návratom UoZ do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, 

vrátane zahraničia. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v sektore v Košickom kraji, kde to bolo 13,0 %. Za týmto krajom nasledoval 

Banskobystrický kraj, kde výška miery špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 12,3 %. 

Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb do 29 rokov 

bol Bratislavský kraj, v ktorom táto miera dosiahla iba 0,5 %. 
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Obrázok č. 42 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila regionálna sektorovo 

špecifická nezamestnanosť celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti stredných ročníkov v tomto sektore bola v Prešovskom kraji, a to cca 8,6 %. 

V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti 29 až 50 ročných výraznejšie prekročený aj v Košickom kraji. Minimálna miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji. 
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Obrázok č. 43 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch prevýšila priemer sektora za celú SR. 

Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom kraji 

(7,9 %). Na úrovni okolo celoštátneho priemeru sa pohyboval Trenčiansky kraj a najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (menej ako 

1,0 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov za celú SR zvýšenie o cca 2,0 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, podstatne lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 29 rokov v Bratislavskom 

kraji, kde jej hodnota medziročne poklesla. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie 

prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali 

zamestnania: 

- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, 

- Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov, 

- Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy, 

- Farmaceutický laborant, 
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- Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby).  

V sektore za celú SR spolu nastala medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 

2020) zodpovedajúca zvýšeniu hodnoty sledovaného ukazovateľa o cca 1,1 p. b. Najvyšší medziročný 

nárast bol dosiahnutý v Košickom kraji, na druhej strane spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzal Bratislavský kraj. Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila 

zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, 

- Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov, 

- Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy, 

- Farmaceutický reprezentant, 

- Laborant biochemik. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 0,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, 

na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb nachádzal s takmer rovnakou hodnotou ako v predchádzajúcom roku 

Nitriansky kraj. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, 

- Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov, 

- Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy, 

- Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe, 

- Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby). 

Zhrnutie za sektor: 

V sektore chémia a farmácia bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel  sektorovo špecifickej 

zamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 54,0 %), zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší 

ako 50 rokov tvorili cca 34,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 
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29 rokov bol cca 12,0 %. Regionálne boli sektorovo špecifické výkony realizované najmä 

v Trenčianskom a Bratislavskom kraji so silným gumárenským, resp. rafinérsko-petrochemickým 

priemyslom. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom 

veku a v tejto vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 700 

osôb, resp. 49,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol 32,5 % (cca 

460 osôb) a mladších približne 18,5 % (cca 260 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ 

v strednom veku zvýšil približne o 200 osôb (cca 42,5 %), počet starších UoZ o 100 osôb, resp. o 28,0 % 

a mladších UoZ o cca 70 osôb (35,0 %). Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa najvýraznejšie 

zvýšila u mladších osôb, aj to však iba o cca 2,0 p. b. a keďže v danej kategórii bolo najmenej osôb, tak 

aj najnižšie zvýšenie počtu UoZ výraznejšie ovplyvnilo mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti. 

Naopak, minimálny nárast miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol u osôb starších ako 50 

rokov, pričom prítok starších do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich 

prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany 

zamestnávateľských organizácií. Zvýšenie nezamestnanosti sa vo všetkých vekových kategóriách 

prejavilo najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 8 - Operátori 

a montéri strojov a zariadení. 

 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreuje sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo práve jedna divízia 

SK NACE Rev. 2, a to: 

- Výroba a spracovanie kovov. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k 31. 12. 2020 približne 0,8 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z 

hľadiska jeho veľkosti radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií 

zamestnancov (mužov aj žien) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 28 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo charakteristický prevažujúcim 

zastúpením strednej vekovej skupiny ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov (s podielom 

cca 55,0 %) a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov (10,0 %). Približne 

35,0 % sektorovo špecifickej zamestnanosti k 31. 12. 2020 tvorili osoby staršie ako 50 rokov. Sektorovo 

špecifická zamestnanosť vo všetkých vekových kategóriách bola najvýraznejšia v Košickom kraji 

s najväčšou výrobou ocele v strednej Európe a v Banskobystrickom kraji s líderstvom v rámci 

európskych a svetových producentov bezšvíkových oceľových rúr. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 0,5 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 29 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) 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 %. Za predošlé obdobie od januára 2019 do marca 2020 

sa počet UoZ taktiež mierne zvýšil, a tak počas celého sledovaného obdobia (t. j. za roky 2019 a 2020) 

došlo k nárastu početnosti sektorovo špecifických UoZ až o 73,8 % . Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 

sa počet UoZ zvýšil o cca 40,7 %. Regionálne najvyššie prírastky počtu UoZ boli v regiónoch s najväčšími 

sektorovo špecifickými aktivitami. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku,  

avšak počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku bol približne zhodný s počtom sektorovo 

špecifických UoZ starších ako 50 rokov, a to cca 370 osôb v každej vekovej kategórii zvlášť, t. j. približne 

44,0 %-ný podiel UoZ v strednom veku a 44,0 %-ný podiel starších UoZ na celkovom počte sektorovo 

špecifických UoZ. Zostávajúcich 12,0 % (cca 100 osôb) pripadalo na mladších UoZ vo veku do 29 rokov. 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom aj v staršom veku zvýšil približne rovnako, 

a to o približne 120 osôb (cca 45,0 %), počet mladších UoZ vzrástol len minimálne. 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 44 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 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 

Kraje na juhozápade SR sa k 31. 12. 2019 vyznačovali veľmi nízkymi počtami sektorovo špecifických 

zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku do 29 rokov, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa 

miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany 

D 
D 
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dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 15,1 %. Celoštátny priemer úspešne znižovala bašta oceliarskeho priemyslu v Košickom kraji. 

Obrázok č. 45 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 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 

Podobne ako v prípade mladšej vekovej kategórie sa k 31. 12. 2019 kraje na juhozápade SR vyznačovali 

tiež nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku od 29 do 50 

rokov, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

v strednom veku v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v Prešovskom kraji (7,1 %) 

a celoštátny priemer úspešne znižoval kľúčový Košický kraj. 
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Obrázok č. 46 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 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 

Sektorovo špecifickí zamestnanci a UoZ (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov boli, podobne ako 

u mladších vekových kategórií, v krajoch na juhozápade SR početne málo zastúpení, a preto sú 

konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v týchto 

krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola v Žilinskom kraji, a to 6,8 %. Košický kraj svojou váhou približne polovice 

sektorovo špecifickej zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v príslušnej vekovej kategórii fakticky 

kreoval celoštátny priemer za sektor. 
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Obrázok č. 47 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch SR. U osôb vo veku do 29 rokov bola 

najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

v Prešovskom kraji, kde to bolo 24,2 %. Za týmto krajom nasledoval Žilinský kraj, kde výška miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 13,3 %. Hodnoty za kraje s nízkymi 

počtami sektorovo špecifických zamestnancov, resp. UoZ sú predmetom ochrany dôverných údajov. 

Vysoko početný Košický kraj pozitívne ovplyvňoval celorepublikový priemer za sektor hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo. 
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Obrázok č. 48 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že Košický kraj svojou váhou pozitívne ovplyvnil 

priemer sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za celú SR. Vo väčšine krajov SR regionálna miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov prevýšila celoštátnu hodnotu, 

pričom najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov v tomto sektore 

bola v Prešovskom kraji, a to cca 9,4 %. 
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Obrázok č. 49 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 

50 rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že vo väčšine krajov prevýšila priemer sektora za celú 

SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom 

kraji (12,6 %). Približne na úrovni priemeru SR bol Banskobystrický kraj, Košický kraj úspešne vylepšoval 

celoštátnu situáciu. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov za celú SR zvýšenie o cca 2,1 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Prešovskom kraji. Špecifická nezamestnanosť 

v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, 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, 

- Hutník oceliar, 

- Apretovač.  

D 

D 
D 



245 
 

V sektore za celú SR spolu nastala medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 

2020) zodpovedajúca zvýšeniu hodnoty sledovaného ukazovateľa o cca 1,5 p. b. Najvyšší medziročný 

nárast bol zaznamenaný v Žilinskom kraji, stabilizujúco pôsobil Košický kraj. Pandémia nového 

koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 

do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe, 

- Zlievač a jadrár, 

- Zlievač, formovač, 

- Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle, 

- Apretovač. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 2,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol v Prešovskom kraji, stabilizačnú úlohu 

zohral Košický kraj s medziročným prírastkom miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších 

osôb pod úrovňou celoštátneho priemeru. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä osoby staršie ako 50 

rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe, 

- Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle, 

- Zlievač, formovač, 

- Majster (supervízor) v hutníctve, 

- Hutník operátor, údržbár. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na 

sektorovo špecifickej zamestnanosti u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 55,0 %). Zamestnanci (muži 

aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 35,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti 

a podiel mladších do 29 rokov bol cca 10,0 %. Regionálne boli sektorovo špecifické výkony realizované 

najmä v Košickom a Banskobystrickom kraji so silným oceliarskym, resp. železiarskym priemyslom. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku,  

avšak počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku bol približne zhodný s počtom sektorovo 
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špecifických UoZ starších ako 50 rokov, a to cca 370 osôb v každej vekovej kategórii zvlášť, t. j. približne 

44,0 %- ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických UoZ mali UoZ v strednom veku a 44,0 %-

ný bol tiež podiel starších UoZ. Zostávajúcich 12,0 % (cca 100 osôb) pripadalo na mladších UoZ vo veku 

do 29 rokov. Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom aj v staršom veku zvýšil približne 

rovnako, a to o približne 120 osôb (cca 45,0 %), počet mladších UoZ vzrástol len minimálne. Miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa v jednotlivých vekových kategóriách zvýšila približne 

vyrovnane, najvýraznejšie u starších, najmenej výrazne u mladších osôb. V období pandémie pôsobil 

stabilizujúco najmä kľúčový oceliarsky priemysel v rámci Košického kraja, hoci i tu došlo k zvýšeniu 

počtu UoZ aj miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Zvýšenie nezamestnanosti sa vo všetkých 

vekových kategóriách prejavilo najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavných 

triedach zamestnaní: 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 8 - Operátori a montéri strojov 

a zariadení, 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreuje sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

nasledovná divízia SK NACE Rev. 2: 

- Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k 31. 12. 2020 približne 0,3 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z 

hľadiska jeho veľkosti radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií 

zamestnancov (mužov aj žien) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 30 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore sklo, keramika, 
minerálne výrobky, nekovové materiály k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

charakteristický prevažujúcim zastúpením strednej vekovej skupiny ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku 

od 29 do 50 rokov (s podielom cca 55,0 %) a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku 

do 29 rokov (cca 11,0 %). Približne 34,0 % sektorovo špecifickej zamestnanosti k 31. 12. 2020 tvorili 

osoby staršie ako 50 rokov. Sektorovo špecifická zamestnanosť vo všetkých vekových kategóriách bola 

najvýraznejšia v Trenčianskom kraji. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 0,4 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie v období pandémie 

nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 31 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore sklo, 
keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) 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, signifikantne vzrástol. Avšak za predošlé obdobie od januára 2019 do 

marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak počas celého sledovaného obdobia (t. j. za roky 2019 

a 2020) došlo k nárastu početnosti sektorovo špecifických UoZ približne o 17,0 % . Od 31. 12. 20219 do 

31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca jednu tretinu. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 350 osôb, resp. 

50,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 35,0 % (cca 250 

osôb) a mladších približne 15,0 % (cca 100 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 100 osôb (cca 39,0 %), 

počet starších UoZ o 60 osôb, resp. o 34,0 % a mladších UoZ o menej ako 30 osôb (cca 31,0 %). Prítok 

starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom 

do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií.  

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor sklo, 

keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor sklo, keramika, 

minerálne výrobky, nekovové materiály. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 50 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

Prešovský kraj a ďalšie tri kraje situované na juhozápade SR sa k 31. 12. 2019 vyznačovali nízkymi 

počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku do 29 rokov, a preto sú 

výsledné hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto 
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krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola vo východnej časti SR, pričom zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich návrat do 

miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. 

Obrázok č. 51 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Podobne ako v prípade mladšej vekovej kategórie sa k 31. 12. 2019 kraje na juhozápade SR vyznačovali 

nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov aj UoZ (mužov i žien) vo veku od 29 do 50 rokov, 

a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

v strednom veku v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. V Prešovskom kraji už bola 

početnosť sektorovo špecifických zamestnancov aj UoZ vyššia, avšak miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v tomto kraji výrazne najvyššia (38,4 %). 

Celoštátny priemer úspešne znižoval sektorovo ťažiskový Trenčiansky kraj. 
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Obrázok č. 52 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Sektorovo špecifickí zamestnanci a UoZ (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov boli v Prešovskom 

a ďalších troch krajoch na juhozápade SR (podobne ako v prípade mladších do 29 rokov) početne málo 

zastúpení, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

starších osôb v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti bola vo východnej časti SR, naopak, Trenčiansky kraj svojou váhou 

približne jednej tretiny sektorovo špecifickej zamestnanosti, resp. nezamestnanosti v príslušnej 

vekovej kategórii úspešne vylepšoval celoštátnu sektorovú situáciu. 
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Obrázok č. 53 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

K 31. 12. 2020 sa Prešovský kraj a ďalšie tri kraje situované na juhozápade SR vyznačovali nízkymi 

počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku do 29 rokov, a preto sú 

konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v týchto 

krajoch predmetom ochrany dôverných údajov (podobne ako k 31. 12. 2019). Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola vo východnej časti SR, pričom zvýšené počty UoZ tvoril 

taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane 

zahraničia. Celoštátnu situáciu výrazne zlepšoval Trenčiansky kraj s najvyšším počtom sektorovo 

špecifických pracovných príležitostí. 
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Obrázok č. 54 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Podobne ako v prípade mladšej vekovej kategórie sa k 31. 12. 2020 kraje na juhozápade SR vyznačovali 

nízkymi počtami sektorovo špecifických zamestnancov a UoZ (mužov i žien) vo veku od 29 do 50 rokov, 

a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

v strednom veku v týchto krajoch predmetom ochrany dôverných údajov. V Prešovskom kraji už bola 

početnosť sektorovo špecifických zamestnancov aj UoZ vyššia, avšak miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v tomto kraji výrazne najvyššia (37,0 %). 

Celoštátny priemer úspešne znižoval sektorovo ťažiskový Trenčiansky kraj. 
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Obrázok č. 55 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Sektorovo špecifickí zamestnanci a UoZ (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov boli v Prešovskom 

a ďalších troch krajoch na juhozápade SR (podobne ako v prípade mladších do 29 rokov) početne málo 

zastúpení, a preto sú konkrétne hodnoty ukazovateľa miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

starších ako 50 rokov v štyroch krajoch SR predmetom ochrany dôverných údajov. Podobne ako 

u mladších vekových kategórií bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vo 

východnej časti SR a naopak, Trenčiansky kraj svojou váhou približne jednej tretiny sektorovo 

špecifickej zamestnanosti, resp. nezamestnanosti úspešne vylepšoval celoštátnu sektorovú situáciu. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov za celú SR zvýšenie o cca 5,6 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Košickom kraji, celoštátnu stabilitu zabezpečoval 

najmä Trenčiansky kraj. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte 

mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania (z 

dôvodu nízkej početnosti UoZ sú len tri): 

- Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov, 

- Pomocný pracovník v sklárskej výrobe, 

- Palič na pecných agregátoch.  
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V sektore za celú SR spolu nastala medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku od 29 do 50 rokov počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 

2020) zodpovedajúca zvýšeniu hodnoty sledovaného ukazovateľa o cca 3,7 p. b. Stabilizujúco pôsobil 

Trenčiansky kraj, i keď tiež zaznamenal zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 

o 1,6 p. b. Pandémia nového koronavírusu negatívne ovplyvnila najmä osoby vo veku od 29 do 50 

rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov, 

- Pomocný pracovník v sklárskej výrobe, 

- Brusič skla, 

- Sklár, 

- Palič na pecných agregátoch. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 3,7 p. b. Stabilizačnú úlohu zohral najmä sektorovo kľúčový Trenčiansky kraj 

s medziročným zvýšením miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších pod úrovňou 

celoštátneho priemeru. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä osoby staršie ako 50 rokov, ktoré 

vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov, 

- Pomocný pracovník v sklárskej výrobe, 

- Sklár, 

- Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, 

- Palič na pecných agregátoch. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol k 31. 12. 2020 

najvýraznejší podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 

55,0 %). Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 34,0 %-ný podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 11,0 %. Regionálne bola produkcia 

skla, keramiky, minerálnych výrobkov a nekovových materiálov realizovaná najmä v Trenčianskom 

kraji. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku 

a v tejto vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 350 osôb, 
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resp. 50,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 35,0 % 

(cca 250 osôb) a mladších približne 15,0 % (cca 100 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet 

UoZ v strednom veku zvýšil približne o 100 osôb (cca 39,0 %), počet starších UoZ o 60 osôb, resp. 

o 34,0 % a mladších UoZ o menej ako 30 osôb (cca 31,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase 

pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia 

dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií. Miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sa v jednotlivých vekových kategóriách zvýšila približne vyrovnane, najvýraznejšie 

u mladších (bolo ich málo, a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti), najmenej výrazne sa miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti zvýšila u starších osôb. V období pandémie pôsobil stabilizujúco najmä Trenčiansky 

kraj, hoci i tu došlo k zvýšeniu počtu UoZ aj miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Pandémia sa 

vo všetkých vekových kategóriách prejavila najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované 

v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, v podstatne menšom rozsahu 

v hlavnej triede 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 

12. 2020 približne 10,7 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa automobilový 

priemysel a strojárstvo radí medzi veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií 

zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 32 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore automobilový 
priemysel a strojárstvo k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor automobilový priemysel a strojárstvo charakteristický výrazným 

zastúpením strednej zložky ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 29 do 50 rokov a súčasne nižším 

podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov. Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili 

k 31. 12. 2020 väčšinu, a to približne 57,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov 

bez rozdielu veku a pohlavia. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 11,4 %-ný podiel na celkovom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie 

v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 33 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
automobilový priemysel a strojárstvo od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

automobilový priemysel a strojárstvo od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom 

pandémie COVID-19, vzrástol o cca 42,5 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ taktiež 

mierne zvýšil, a tak počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ 

približne o 58,9 %. Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o 48,7 %. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 8 800 osôb, resp. 

48,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 31,0 % (cca 

5 700 osôb) a mladších približne 21,0 % (cca 3 700 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 2 800 osôb (cca 

47,0 %), počet starších UoZ o 2 000 osôb, resp. o 56,0 % a mladších UoZ o menej ako 1 100 osôb (cca 

41,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich 

prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany 

zamestnávateľských organizácií.  

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

automobilový priemysel a strojárstvo, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor automobilový 

priemysel a strojárstvo. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 56 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý presiahol 

8,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 20,6 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to nad 
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15,0 %, bola aj v Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, iba 1,9 %, a nízka miera 

sledovaného ukazovateľa v rámci sektora bola aj v ďalších regiónoch s lokalizáciou finálnej 

automobilovej produkcie. 

Obrázok č. 57 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 10,6 %. V tomto 

roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výrazne prekročený 

aj v susednom Košickom kraji, kde dosiahol 9,3 %. Priemer sektora prekročil ešte Banskobystrický kraj. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 

v Bratislavskom kraji, a to iba 1,6 %. Aj v ďalších krajoch so silným automobilovým zázemím bola 

pomerne nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov, a to 

maximálne 4,5 %. 
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Obrázok č. 58 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Košickom kraji, kde dosiahla 9,2 %. Jej 

druhá najvyššia hodnota bola v Prešovskom kraji, a to 7,8 %. V opačnom spektre sa nachádzal 

Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších 

osôb (oboch pohlaví spolu), a to iba 2,0 %. 
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Obrázok č. 59 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, 

kde to bolo až 26,3 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 19,8 %. Banskobystrický kraj sa taktiež vyznačoval hodnotou 

nad celoštátnym priemerom a najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom dosiahla iba 2,9 %. 
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Obrázok č. 60 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v štyroch krajoch (Prešovskom, Košickom, 

Banskobystrickom aj Nitrianskom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Prešovskom kraji, a to 13,7 %. V sledovanom 

roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 

50 ročných výrazne prekročený aj v Košickom kraji, naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to cca 2,4 %. Celoštátny priemer úspešne 

znižovali aj strojársky významné považské regióny. 
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Obrázok č. 61 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch (Košickom, Prešovskom, Nitrianskom 

a Banskobystrickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Košickom kraji (13,7 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 2,6 %), 

pričom sektorovo špecifickú zamestnanosť starších osôb na trhu práce podržali aj výrobné prevádzky 

na Považí. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 4,0 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, a to o cca 5,7 p. b. 

Podstatne lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 

29 rokov v Bratislavskom kraji, kde jej hodnota medziročne vzrástla iba o cca 1,0 p. b. Špecifická 

nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred 

zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, 

- Iný montážny pracovník, 
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- Operátor stacionárneho zariadenia a stroja, 

- Automechanik osobných motorových vozidiel, 

- Obrábač kovov. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 2,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 4,6 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzal Bratislavský kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne 

len 0,8 p. b. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, 

- Iný montážny pracovník, 

- Operátor stacionárneho zariadenia a stroja, 

- Zámočník, nástrojár a podobný pracovník, 

- Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 3,2 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji, 

a to približne 5,0 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb nachádzal Bratislavský kraj, kde zvýšenie 

predstavovalo iba 0,6 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré 

vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, 

- Iný montážny pracovník, 

- Operátor stacionárneho zariadenia a stroja, 

- Zámočník, nástrojár a podobný pracovník, 

- Obrábač kovov. 
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Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na 

sektorovo špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 57,0 %). 

Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 30,0 %-ný podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 13,0 %. V sektore teda k 31. 12. 2020 

pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto vekovej kategórii bol 

taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 8 800 osôb, resp. 48,0 % z celkového 

počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 31,0 % (cca 5 700 osôb) a mladších 

približne 21,0 % (cca 3 700 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil 

približne o 2 800 osôb (cca 47,0 %), počet starších UoZ o 2 000 osôb, resp. o 56,0 % a mladších UoZ 

o menej ako 1 100 osôb (cca 41,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol 

ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci 

zo strany zamestnávateľských organizácií. Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa 

v jednotlivých vekových kategóriách zvýšila približne vyrovnane, najvýraznejšie u mladších (bolo ich 

relatívne málo, a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti). Najmenej výrazne sa miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

zvýšila u starších osôb. V období pandémie sektorovo špecifická nezamestnanosť zasiahla 

najmä Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, u starších aj Nitriansky kraj. Pandémia sa vo všetkých 

vekových kategóriách prejavila najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede 

zamestnaní 8 - Operátori a montéri strojov a zariadení, v podstatne menšom rozsahu v hlavnej triede 

7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Zvýšené počty UoZ 

tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane 

zahraničia. 

 Sektor elektrotechnika 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor elektrotechnika nasledovné dve divízie SK NACE Rev. 2:  

- Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 

- Výroba elektrických zariadení. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k 31. 12. 2020 približne 3,1 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor 
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radí medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov 

(mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 34 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore elektrotechnika 
k 31.12. 2020 

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

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením strednej zložky ľudských zdrojov, t. j. osôb vo veku od 

29 do 50 rokov a súčasne nižším podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov. Zamestnanci 

vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 väčšinu, a to približne 56,0 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. Osoby do 29 rokov tvorili približne  

13,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 2,3 %-ný podiel na celkovom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie 

v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 35 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
elektrotechnika od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

elektrotechnika od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, 

vzrástol o približne jednu tretinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ taktiež mierne zvýšil, 

a tak počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 35,7 %. 

Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o 43,7 %. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 1 900 osôb, resp. 

51,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 28,0 % (cca 

1 000 osôb) a mladších približne 21,0 % (cca 700 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 560 osôb (cca 43,0 %), 

počet starších UoZ o 330 osôb, resp. o 47,0 % a mladších UoZ o viac ako 200 osôb (cca 41,0 %). Prítok 

starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom 

do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií.  

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

elektrotechnika, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor elektrotechnika. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 62 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý atakoval 

6,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 15,6 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v tiež 

v Banskobystrickom a Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, iba 1,7 %, a nízka miera 
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sledovaného ukazovateľa v rámci sektora bola aj v ďalších regiónoch s lokalizáciou finálnej 

elektrotechnickej výroby, resp. subdodávateľskej siete automobilového priemyslu. 

Obrázok č. 63 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 8,5 %. V tomto roku 

bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výrazne prekročený aj 

v Košickom kraji, kde dosiahol 6,7 %, podobne ako v Banskobystrickom kraji. Najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom kraji, a to iba 

1,3 %. Aj v ďalších krajoch so silným automobilovo-subdodávateľským prepojením bola pomerne nízka 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov, a to maximálne 2,9 %. 
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Obrázok č. 64 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Košickom kraji, kde dosiahla 6,6 %. Jej druhá najvyššia 

hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to 6,1 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, 

kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch 

pohlaví spolu), a to menej ako 2,0 %. 

  



272 
 

Obrázok č. 65 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 nadpriemernou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, 

kde to bolo až 21,0 %. Za týmto krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 20,1 %. Banskobystrický kraj sa taktiež vyznačoval hodnotou 

nad celoštátnym priemerom a najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, kde aj v náročnom pandemickom období dosiahla iba 3,5 %. 
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Obrázok č. 66 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Prešovskom, Košickom, 

Banskobystrickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Prešovskom kraji, a to 10,9 %, naopak najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v roku 2020 

v Bratislavskom kraji, a to cca 2,4 %. Zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého 

bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. 
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Obrázok č. 67 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v troch krajoch SR (Banskobystrickom, Košickom 

a Prešovskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Banskobystrickom kraji (8,8 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (3,4 %), 

pričom sektorovo špecifickú zamestnanosť starších na trhu práce podržali aj v západnej časti SR 

umiestnené výrobné prevádzky s úzkym previazaním na automobilový priemysel. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 3,2 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Košickom kraji, a to o cca 10,7 p. b. Podstatne 

lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 29 rokov 

v Trnavskom kraji, kde jej hodnota medziročne vzrástla iba o cca 0,1 p. b. Špecifická nezamestnanosť 

v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, 

- Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, 

- Stavebný a prevádzkový elektrikár, 
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- Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení, 

- Elektromechanik (okrem banského). 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 1,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 4,6 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzal Trenčiansky kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne 

len 0,3 p. b. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, 

- Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, 

- Stavebný a prevádzkový elektrikár, 

- Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení, 

- Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 1,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 2,7 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb nachádzal Košický kraj, kde zvýšenie 

predstavovalo iba 1,3 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré 

vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, 

- Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, 

- Stavebný a prevádzkový elektrikár, 

- Elektromechanik (okrem banského), 

- Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení. 
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Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora elektrotechnika bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti identifikovaný vo vekovej kategórií od 29 do 50 rokov (cca 56,0 %). Zamestnanci (muži 

aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 31,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti 

a podiel mladších do 29 rokov bol cca 13,0 %. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne osoby 

v strednom veku a súčasne bol v tejto vekovej kategórii najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to 

približne 1 900 osôb, resp. 51,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ 

bol približne 28,0 % (cca 1 000 osôb) a mladších približne 21,0 % (cca 700 osôb). Od 31. 12. 2019 do 

31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 560 osôb (cca 43,0 %), počet starších UoZ 

o 330 osôb, resp. o 47,0 % a mladších UoZ o viac ako 200 osôb (cca 41,0 %). Prítok starších osôb do 

evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku 

v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií. Miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti sa v strednej a staršej vekovej kategórii zvýšila približne vyrovnane, 

výraznejšie vzrástla u mladších osôb (bolo ich relatívne menej, a tak i malé zvýšenie počtu mladších 

UoZ vyvolalo u nich výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti). V období 

pandémie sektorovo špecifická nezamestnanosť zasiahla najmä Banskobystrický, Prešovský a taktiež 

Košický kraj. Zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate 

zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. Vo všetkých vekových kategóriách sa pandémia 

prejavila najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 8 - 

Operátori a montéri strojov a zariadení, v podstatne menšom rozsahu v hlavnej triede 7 - Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci.  

 Sektor energetika, plyn a elektrina 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreuje sektor energetika, plyn a elektrina práve jedna divízia SK NACE 

Rev. 2, a to:  

- Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k 31. 12. 2020 viac ako 1,1 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa tento 

sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov 

(mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 36 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore energetika, plyn 
a elektrina k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor energetika, plyn a elektrina charakteristický značným zastúpením 

staršej zložky ľudských zdrojov, t. j. osôb starších ako 50 rokov (cca 47,0 %) a súčasne veľmi nízkym 

podielom (8,0 %) mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov, čo predikuje osobitné požiadavky na 

včasnú a efektívnu náhradu pracovných síl prostredníctvom kvalitných, aktuálnych a prakticky 

orientovaných programov počiatočného aj ďalšieho vzdelávania v úzkej súčinnosti so 

zamestnávateľskými subjektmi. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 0,6 %-ný podiel na celkovom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie 

v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 37 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
energetika, plyn a elektrina od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

energetika, plyn a elektrina od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie 

COVID-19, vzrástol o približne jednu tretinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ taktiež 

mierne zvýšil, a tak počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ 

približne o 45,0 %. Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 40,0 %. Počet UoZ celkovo 

nebol vysoký, a tak aj nízke prírastky v osobách spôsobili pomerne vysoké prírastky v %. 

V sektore bol k 31. 12. 2020 približne vyrovnaný pomer zamestnancov (mužov aj žien spolu) starších 

ako 50 rokov a zamestnancov v strednom veku (t. j. od 29 do 50 rokov), ktorý približne korešpondoval 

aj s pomerom týchto vekových skupín z hľadiska sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Sektorovo 

špecifických UoZ starších ako 50 rokov bolo približne 430 osôb, resp. 44,0 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických UoZ. Podiel UoZ v strednom veku bol približne 41,0 % (cca 400 osôb) a mladších 

do 29 rokov bolo približne 15,0 % (cca 140 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v staršom veku zvýšil približne o 140 osôb (cca 48,0 %), 

počet UoZ v strednom veku o cca 90 osôb, resp. o 28,0 % a mladších UoZ o 50 osôb (cca 54,0 %).  

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor energetika, 

plyn a elektrina, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor energetika, plyn 

a elektrina. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 68 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý prekonal 

5,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 20,4 %. Naopak, najnižšia (1,8 %-ná) miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej 



280 
 

vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Nitrianskom kraji s lokalizáciou štyroch blokov atómových 

reaktorov (dvoch v prevádzke a dvoch v projektovej realizácii). 

Obrázok č. 69 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že až v piatich krajoch prevýšila priemer sektora. 

Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 5,5 %. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 

v Nitrianskom kraji, a to iba 1,6 %. Aj v ďalších krajoch juhozápadného Slovenska s energetickým 

jadrom bola pomerne nízka miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 

rokov, a to maximálne 2,5 %. 
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Obrázok č. 70 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,9 %. Jej druhá 

najvyššia hodnota bola v  Košickom kraji, a to 4,4 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, 

kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch 

pohlaví spolu), a to iba 1,1 %. 
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Obrázok č. 71 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, pričom najvyššia hodnota bola 

v Prešovskom kraji, a to až 24,9 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 13,3 %. Najúspešnejším krajom v rámci 

SR s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Nitriansky kraj, kde aj v náročnom 

pandemickom období dosiahla iba 3,6 %. 
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Obrázok č. 72 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch SR (Prešovskom, 

Banskobystrickom a Košickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Prešovskom kraji, a to 8,3 %, naopak najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov bola v roku 2020 

v Trnavskom kraji, spojenom s výrobou elektrickej energie v dvoch blokoch jadrových reaktorov 

prevádzkovaných od roku 1984, resp. 1985. 
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Obrázok č. 73 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v troch krajoch (Prešovskom, Banskobystrickom 

a Košickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom kraji (7,2 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola na juhozápade SR, kde sú 

umiestnené kľúčové jadrové kapacity sektora. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 2,8 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, a to o cca 6,4 p. b. 

Podstatne lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 

29 rokov v Žilinskom kraji, kde jej hodnota medziročne vzrástla iba o cca 0,9 p. b. Špecifická 

nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred 

zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Elektrotechnik a energetik, 

- Elektromontér a opravár elektrického vedenia, 

- Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení, 

- Technik energetik projektant, konštruktér, 
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- Operátor parného stroja a kotla (kurič). 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 1,0 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 3,4 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzali Trenčiansky a Žilinský kraj, kde bol zaznamenaný medziročný 

pokles. Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

pracovali v zamestnaniach: 

- Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení, 

- Elektromontér a opravár elektrického vedenia, 

- Elektrotechnik a energetik, 

- Technik energetik projektant, konštruktér, 

- Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 1,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, 

a to približne 2,6 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších nachádzal Trnavský kraj, kde zvýšenie predstavovalo 

iba 0,9 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Operátor parného stroja a kotla (kurič), 

- Elektromontér a opravár elektrického vedenia, 

- Elektrotechnik a energetik, 

- Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení, 

- Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora energetika, plyn a elektrina mali k 31. 12. 2020 najväčší podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti osoby staršie ako 50 rokov (cca 47,0 %). Zamestnanci (muži aj ženy spolu) od 
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29 do 50 rokov tvorili cca 45,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti a podiel mladších 

do 29 rokov bol cca 8,0 %. V sektore bol teda k 31. 12. 2020 približne vyrovnaný pomer zamestnancov 

(mužov aj žien spolu) starších ako 50 rokov a zamestnancov v strednom veku (t. j. od 29 do 50 rokov), 

ktorý približne korešpondoval aj s pomerom týchto vekových skupín z hľadiska sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti. Sektorovo špecifických UoZ starších ako 50 rokov bolo približne 430 osôb, resp. 

44,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel UoZ v strednom veku bol približne 41,0 % 

(cca 400 osôb) a mladších do 29 rokov bolo približne 15,0 % (cca 140 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 

2020 sa počet UoZ v staršom veku zvýšil približne o 140 osôb (cca 48,0 %), počet UoZ v strednom veku 

o cca 90 osôb, resp. o 28,0 % a mladších UoZ o 50 osôb (cca 54,0 %). Prítok starších osôb do evidencie 

UoZ v čase pandémie bol pomerne vysoký najmä kvôli špecifickému zamestnaniu Operátor parného 

stroja a kotla (kurič) v garancii Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu, inak však sektor 

poskytoval starším i ostatným zamestnancom stabilné pracovné uplatnenie aj v čase pandémie. Miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa v strednej a staršej vekovej kategórii zvýšila približne 

vyrovnane, výraznejšie vzrástla u mladších osôb (bolo ich relatívne menej, a tak i malé zvýšenie počtu 

mladších UoZ vyvolalo u nich výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti). 

V období pandémie sektorovo špecifická nezamestnanosť zasiahla najmä Prešovský a Banskobystrický 

kraj, stabilizačne pôsobil na zamestnanosť najmä juhozápad SR s lokalizáciou jadrových energetických 

zdrojov. Vo všetkých vekových kategóriách sa koronakríza prejavila najmä v zamestnaniach, ktoré boli 

klasifikované v hlavných triedach zamestnaní 3 - Technici a odborní pracovníci a 7 - Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, pričom u starších ako 50 rokov dominovala hlavná trieda zamestnaní 8 - 

Operátori a montéri strojov a zariadení s vyššie spomenutým zamestnaním Operátor parného stroja 

a kotla (kurič). 

 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 (t. j. muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k 31. 12. 2020 približne 1,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa tento 
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sektor radí medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov 

(mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 38 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore voda, odpad 
a životné prostredie k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor charakteristický značným zastúpením staršej zložky ľudských 

zdrojov, t. j. osôb starších ako 50 rokov (cca 47,0 %) a súčasne veľmi nízkym podielom (7,0 %) mladších 

zamestnancov vo veku do 29 rokov, čo predikuje osobitné požiadavky na včasnú a efektívnu náhradu 

pracovných síl prostredníctvom kvalitných, aktuálnych a prakticky orientovaných programov 

počiatočného aj ďalšieho vzdelávania v úzkej súčinnosti so zamestnávateľskými subjektmi. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 2,2 %-ný podiel na celkovom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie 

v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 39 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore voda, 
odpad a životné prostredie od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre tento 

sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol 

o viac ako jednu desatinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ zmenil minimálne, a tak počas 

celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 11,0 %. Od 31. 12. 

20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 20,0 %. Vo všetkých vekových kategóriách sa 

koronakríza prejavila najmä v zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 

9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, v rámci ktorej dominovalo zamestnanie Pracovník na čistenie 

verejných priestranstiev. 

V sektore bol k 31. 12. 2020 približne vyrovnaný pomer zamestnancov (mužov aj žien spolu) starších 

ako 50 rokov a zamestnancov v strednom veku (t. j. od 29 do 50 rokov), z hľadiska sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mali starší UoZ o niečo výraznejšiu prevahu. Sektorovo špecifických UoZ starších ako 

50 rokov bolo približne 1 750 osôb, resp. 49,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel 

UoZ v strednom veku bol približne 42,0 % (cca 1 500 osôb) a mladších do 29 rokov bolo približne 9,0 % 

(cca 300 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v staršom veku zvýšil približne o 300 osôb (cca 22,0 %), 

počet UoZ v strednom veku o cca 280 osôb, resp. o 23,0 % a mladších UoZ o 50 osôb (cca 19,0 %).  
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Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor voda, odpad 

a životné prostredie, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor voda, odpad a životné 

prostredie. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 74 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 
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Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v dvoch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý presiahol 

14,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Košickom kraji, kde 

dosiahla 35,5 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to 

takmer 30,0 %, bola aj v Prešovskom kraji. Naopak, najnižšia (2,1 %-ná) miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii bola na konci roku 2019 v Bratislavskom kraji, ktorý 

poskytoval najviac pracovných príležitostí a súčasne evidoval minimálne počty sektorovo špecifických 

UoZ vo veku do 29 rokov. 

Obrázok č. 75 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 23,8 %. V tomto 

roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výrazne prekročený 

aj v susednom Košickom kraji, kde dosiahol 20,4 %. Priemer sektora prekročil ešte Banskobystrický kraj. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 

v Bratislavskom kraji, a to iba 1,0 %.  
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Obrázok č. 76 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 23,8 %. 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších 

osôb (oboch pohlaví spolu), a to iba cca 1,0 %. 
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Obrázok č. 77 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Košickom kraji, kde 

to bolo až 37,0 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 24,1 %. Banskobystrický kraj sa taktiež vyznačoval hodnotou 

nad celoštátnym priemerom a najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom dosiahla iba 1,6 %. 
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Obrázok č. 78 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Košickom, Prešovskom 

a Banskobystrickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Košickom kraji, a to 28,6 %. V sledovanom roku bol 

celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 

ročných výrazne prekročený aj v susednom Prešovskom kraji. Zvýšené počty UoZ na východe SR tvoril 

taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne (vrátane 

zahraničia) a naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola 

evidovaná v Bratislavskom kraji, a to iba cca 2,2 %.  
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Obrázok č. 79 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že až v štyroch krajoch (Prešovskom, Košickom, 

Banskobystrickom a Žilinskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Zvýšené počty UoZ 

v inkriminovaných lokalitách tvorila taktiež návratová migrácia do miesta trvalého bydliska po strate 

zamestnania v inom regióne (vrátane zahraničia). Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Košickom kraji (28,5 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 1,6 %).  

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o cca 3,0 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, podstatne lepšie na tom 

z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli osoby do 29 rokov v Prešovskom 

kraji, kde vďaka viac ako 100 novým pracovným miestam pre mladých hodnota sledovaného 

ukazovateľa medziročne poklesla. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila 

v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Pracovník na čistenie verejných priestranstiev, 

- Pracovník spracovania a likvidácie odpadov, 
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- Triedič odpadov, 

- Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami, 

- Zberač odpadu a druhotných surovín. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 2,9 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol v Košickom kraji, a to cca o 8,2 p. b. Na druhej 

strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

nachádzal Nitriansky kraj, kde medziročný nárast predstavoval len marginálnu hodnotu. Medziročne 

pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä 

u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali 

v zamestnaniach: 

- Pracovník na čistenie verejných priestranstiev, 

- Pracovník spracovania a likvidácie odpadov, 

- Triedič odpadov, 

- Zberač odpadu a druhotných surovín, 

- Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 2,9 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Košickom kraji, 

a to približne 6,1 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších nachádzal Bratislavský kraj, kde zvýšenie predstavovalo 

iba 0,6 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pracovník na čistenie verejných priestranstiev, 

- Pracovník spracovania a likvidácie odpadov, 

- Triedič odpadov, 

- Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami, 

- Zberač odpadu a druhotných surovín. 
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Zhrnutie za sekor: 

V rámci sektora voda, odpad a životné prostredie mali k 31. 12. 2020 osoby staršie ako 50 rokov 

približne 47,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti. Zamestnanci (muži aj ženy spolu) 

vo veku od 29 do 50 rokov tvorili cca 46,0 %-ný podiel a príslušný podiel mladších osôb do 29 rokov bol 

cca 7,0 %. V sektore bol teda k 31. 12. 2020 približne vyrovnaný pomer zamestnancov starších ako 50 

rokov a zamestnancov v strednom veku (t. j. od 29 do 50 rokov). Z hľadiska sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mali starší UoZ o niečo výraznejšiu prevahu. Sektorovo špecifických UoZ starších ako 

50 rokov bolo približne 1 750 osôb, resp. 49,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ, podiel 

UoZ v strednom veku bol približne 42,0 % (cca 1 500 osôb) a mladších do 29 rokov bolo približne 9,0 % 

(cca 300 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v staršom veku zvýšil približne o 300 osôb 

(cca 22,0 %), počet UoZ v strednom veku o cca 280 osôb, resp. o 23,0 % a mladších UoZ o 50 osôb (cca 

19,0 %). Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa v mladšej, strednej aj staršej vekovej 

kategórii medziročne (od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020) zvýšila približne vyrovnane. Sektorovo 

špecifická nezamestnanosť zasiahla najmä Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Vo všetkých 

vekových kategóriách sa koronakríza prejavila najmä v zamestnaniach, ktoré boli klasifikované 

v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, v rámci ktorej 

dominovalo zamestnanie Pracovník na čistenie verejných priestranstiev. V prípade odborne 

kvalifikovaných zamestnaní sektor poskytoval aj v období pandémie stabilné pracovné uplatnenie 

všetkým trom vekovým skupinám zamestnancov. 

 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k  31. 

12. 2020 približne 4,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor 
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stavebníctvo, geodézia a kartografia radí medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie 

jednotlivých vekových kategórií zamestnancov v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 40 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore stavebníctvo, 
geodézia a kartografia k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 tesnú väčšinu, a to približne 52,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. V sektorovej 

štruktúre NSP je sektor charakteristický prevažujúcim zastúpením strednej zložky ľudských zdrojov 

a súčasne nízkym podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 10,0 %-ný podiel na celkovom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie 

v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 41 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
stavebníctvo, geodézia a kartografia od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

stavebníctvo, geodézia a kartografia od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom 

pandémie COVID-19, vzrástol o cca 30,0 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, 

a tak počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 26,6 %. 

Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o cca 44,0 %. Vývoj v sektore prirodzene podlieha 

vysokej sezónnosti. Najvyšší podiel na počte sektorovo špecifických UoZ mali jednoznačne zamestnania 

z hlavnej triedy zamestnaní 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 8 300 osôb, resp. 

51,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 32,0 % (cca 

5 100 osôb) a mladších približne 17,0 % (cca 2 700 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 2 760 osôb (cca 

50,0 %), počet starších UoZ o 1 300 osôb, resp. o 35,0 % a mladších UoZ o menej ako 900 osôb (cca 

47,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich 

prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany 

zamestnávateľských organizácií. 
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Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor stavebníctvo, geodézia 

a kartografia. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 80 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 



300 
 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v dvoch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý aj vplyvom 

zimného útlmu stavebnej činnosti na konci roka presiahol 27,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom a Košickom kraji, kde zvýšené počty UoZ 

tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane 

zahraničia. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii 

na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 1,9 %. 

Obrázok č. 81 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 26,2 %. V tomto 

roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výrazne prekročený 

aj v susednom Košickom kraji, kde dosiahol 15,9 %. Priemer sektora prekročil ešte Banskobystrický kraj. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 

v Bratislavskom kraji, a to iba 1,8 %. Situácia v sektore bola na konci roku 2019 ovplyvnená taktiež 

sezónnosťou a návratovou migráciou pracovných síl do menej rozvinutých regiónov. 
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Obrázok č. 82 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako bola priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Košickom kraji, kde dosiahla 15,6 %. Jej 

druhá najvyššia hodnota bola v Prešovskom kraji, a to 14,2 %. V opačnom spektre sa nachádzal 

Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších 

osôb (oboch pohlaví spolu), a to iba 1,6 %. 
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Obrázok č. 83 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ v čase zimného 

útlmu stavebných prác tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania 

v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, za ním nasledoval Košický kraj a Banskobystrický kraj. 

Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, 

v ktorom aj v náročnom pandemickom období dosiahla iba 3,3 %. 
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Obrázok č. 84 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v štyroch krajoch (Prešovskom, Košickom, 

Banskobystrickom aj Žilinskom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Prešovskom kraji, a to 29,6 %. V sledovanom 

roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 

50 ročných výrazne prekročený aj v Košickom a Banskobystrickom kraji, naopak najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to cca 2,6 %. 
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Obrázok č. 85 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch (Prešovskom, Košickom, Žilinskom, 

Banskobystrickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom kraji (23,2 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 2,7 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 8,4 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší medziročný nárast zaznamenaný v Nitrianskom kraji, a to o cca 13,2 

p. b. Podstatne lepšie z hľadiska zmeny (nie úrovne) miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol 

Prešovský kraj, kde vďaka tvorbe nových pracovných miest jej hodnota medziročne poklesla o cca 2,7 

p. b. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Pomocný pracovník na stavbe budov, 

- Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník, 

- Murár, 

- Stavebný montážnik jednoduchých stavieb, 
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- Umývač (v stavebníctve). 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 5,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Žilinskom kraji, a to približne 

o 9,9 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti nachádzal Bratislavský kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne len 0,8 p. b. 

Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník na stavbe budov, 

- Murár, 

- Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník, 

- Stavebný montážnik jednoduchých stavieb, 

- Tesár. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 4,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Prešovskom kraji, 

a to približne o 9,0 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších nachádzal Bratislavský kraj, kde zvýšenie predstavovalo 

iba 1,1 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník na stavbe budov, 

- Murár, 

- Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník, 

- Zametač a podobný pomocník, 

- Tesár. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na 

sektorovo špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 52,0 %). 



306 
 

Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 41,0 %-ný podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 7,0 %. V sektore teda k 31. 12. 2020 

pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto vekovej kategórii bol 

taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 8 300 osôb, resp. 51,0 % z celkového 

počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 32,0 % (cca 5 100 osôb) a mladších 

približne 17,0 % (cca 2 700 osôb). V období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom 

veku zvýšil približne o 2 760 osôb (cca 50,0 %), počet starších UoZ o 1 300 osôb, resp. o 35,0 % 

a mladších UoZ o menej ako 900 osôb (cca 47,0 %). Prítok starších osôb do evidencie UoZ v čase 

pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do dôchodku v prípade obmedzenia 

dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií. Miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sa v strednej a staršej vekovej kategórii zvýšila približne vyrovnane, najvýraznejšie 

vzrástla u mladších do 29 rokov (bolo ich relatívne málo, a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo 

výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti). Sektorovo špecifická 

nezamestnanosť zasiahla najmä Prešovský, Košický, Banskobystrický a Žilinský kraj, kde zvýšené počty 

UoZ v čase zimného útlmu stavebných prác tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po 

strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. Pandémia sa vo všetkých vekových kategóriách 

prejavila najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci a v hlavnej triede 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 

12. 2020 viac ako 15,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor obchod, 
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marketing, gastronómia a cestovný ruch radí medzi veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých 

vekových kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 42 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 väčšinu, a to približne 57,0 % z celkového 

počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. V sektorovej štruktúre NSP 

je sektor charakteristický prevažujúcim zastúpením strednej zložky ľudských zdrojov a súčasne tiež 

výraznejšou participáciou mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov na trhu práce. Regionálne bola 

sektorovo špecifická zamestnanosť vo všetkých troch vekových kategóriách zamestnancov 

distribuovaná pomerne rovnomerne, s vyššou koncentráciou v Bratislavskom kraji. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 cca 24,0 %-

ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 

  



308 
 

Graf č. 43 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, 

vplyvom pandémie COVID-19, extrémne vzrástol o viac ako polovicu. Od januára 2019 do marca 2020 

sa počet UoZ taktiež mierne zvýšil, a tak počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo 

k zvýšeniu počtu UoZ približne o 65,0 %. Od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ taktiež zvýšil 

približne o dve tretiny. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto 

vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 20 000 osôb, 

resp. 53,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 22,0 % 

(cca 8 300 osôb) a mladších približne 25,0 % (cca 9 000 osôb). Vzhľadom na veľkosť trhu práce v SR išlo 

o značne vysoké počty UoZ, ktoré boli spôsobené pandémiou COVID-19. 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 8 000 osôb (cca 47,0 %), počet starších UoZ o cca 3 000 osôb, resp. o 56,0 % a mladších UoZ o menej 

ako 4 000 osôb (cca 78,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor obchod, 

marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor obchod, marketing, 

gastronómia a cestovný ruch. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 86 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý presiahol 

10,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 22,8 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to nad 
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17,0 %, bola aj v Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, iba 3,8 %. 

Obrázok č. 87 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, kde 

dosiahla zhodne 11,4 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti výraznejšie prekročený aj v Košickom kraji, kde dosiahol 9,5 %. Najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom kraji, 

a to 3,6 %. 
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Obrázok č. 88 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 11,2 %. Jej 

druhá najvyššia hodnota bola v Košickom kraji, a to 8,5 %, podobne ako v Prešovskom kraji. V opačnom 

spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb (oboch pohlaví spolu), a to iba 3,3 %. 
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Obrázok č. 89 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, 

kde to bolo až 32,7 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 28,2 %. Košický a Žilinský kraj sa taktiež 

vyznačovali hodnotami nad celoštátnym priemerom a najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom dosiahla 8,9 %. 
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Obrázok č. 90 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Prešovskom, 

Banskobystrickom a Košickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Prešovskom kraji, a to 17,2 %. V sledovanom 

roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 

50 ročných výrazne prekročený aj v Banskobystrickom kraji, naopak najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to cca 6,8 %. 
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Obrázok č. 91 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v troch krajoch (Prešovskom, Košickom,  

Banskobystrickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom kraji (12,7 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 5,4 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 9,4 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Trnavskom kraji, a to o cca 11,7 p. b. Podstatne 

lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti boli mladšie populačné 

ročníky v Bratislavskom kraji, kde jej hodnota aj v čase pandémie medziročne vzrástla iba o cca 5,1 p. b. 

Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Čašník, servírka, 

- Predavač v obchodnej prevádzke, 

- Kuchár (okrem šéfkuchára), 

- Pomocník v kuchyni, 
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- Chyžná. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 4,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Prešovskom kraji, a to približne 

5,8 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti nachádzal Bratislavský kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne len 3,2 p. b. 

Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Predavač v obchodnej prevádzke, 

- Čašník, servírka, 

- Kuchár (okrem šéfkuchára), 

- Pomocník v kuchyni, 

- Obchodný zástupca. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 3,0 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Prešovskom kraji, 

a to približne 4,5 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb nachádzal Banskobystrický kraj, kde zvýšenie 

predstavovalo iba 0,4 p. b., a to vďaka novým pracovným príležitostiam pre starších, hoci aj v tejto 

vekovej kategórii nastalo zvýšenie početnosti UoZ. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby 

staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Predavač v obchodnej prevádzke, 

- Pomocník v kuchyni, 

- Kuchár (okrem šéfkuchára), 

- Čašník, servírka, 

- Chyžná. 
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Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší 

podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 

57,0 %). Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 30,0 %-ný podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 13,0 %. V sektore teda k 31. 12. 2020 

pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a v tejto vekovej kategórii bol 

taktiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 20 000 osôb, resp. 53,0 % z celkového 

počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 22,0 % (cca 8 300 osôb) a mladších 

približne 25,0 % (cca 9 000 osôb). Vzhľadom na veľkosť trhu práce v SR išlo o značne vysoké počty UoZ, 

ktoré boli spôsobené pandémiou COVID-19. Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo 

špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne o 8 000 osôb (cca 47,0 %), počet starších UoZ o cca 

3 000 osôb, resp. o 56,0 % a mladších UoZ o menej ako 4 000 osôb (cca 78,0 %). Miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich relatívne málo, a tak 

i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti). 

Najmenej výrazne sa miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti zvýšila u starších osôb (prítok 

starších do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do 

dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií). Sektorovo 

špecifická nezamestnanosť zasiahla najmä východ SR a Banskobystrický kraj, pričom zvýšené počty UoZ 

tu tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane 

zahraničia. Pandémia sa vo všetkých vekových kategóriách prejavila najmä v tých zamestnaniach, ktoré 

boli klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 5 - Pracovníci v službách a obchode (najmä u čašníkov, 

servírok, predavačov, kuchárov) a v hlavnej triede 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (najmä 

pomocníkov v kuchyni). 

 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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.  
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Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 

12. 2020 cca 10,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor doprava, 

logistika, poštové služby radí medzi veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií 

zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 44 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore doprava, logistika, 
poštové služby k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 väčšinu, a to približne 53,0 % z celkového 

počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. Regionálne bola sektorovo 

špecifická zamestnanosť vo všetkých troch vekových kategóriách zamestnancov koncentrovaná 

pomerne rovnomerne, avšak s výrazne vyššou zamestnanosťou v Bratislavskom kraji. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 cca 6,8 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 45 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
doprava, logistika, poštové služby od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

doprava, logistika, poštové služby od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom 

pandémie COVID-19, vzrástol o takmer 40,0 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ taktiež 

mierne zvýšil, a tak počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o viac 

ako polovicu. Podobný, cca 50,0 %-ný nárast bol zaznamenaný aj medziročne v období od 31. 12. 20219 

do 31. 12. 2020. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 6 000 osôb, resp. 

50,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 29,0 % (cca 

3 500 osôb) a mladších približne 21,0 % (cca 2 500 osôb). Vzhľadom na veľkosť trhu práce v SR išlo 

o značne vysoké počty UoZ, ktoré boli spôsobené pandémiou COVID-19. 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 1 700 osôb (cca 40,0 %), počet starších UoZ o cca 1 000 osôb, resp. o 43,0 % a mladších UoZ 

o približne 600 osôb (cca 33,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor doprava, 

logistika, poštové služby, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor doprava, logistika, 

poštové služby. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 92 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý atakoval 

9,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 22,4 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to nad 
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12,0 %, bola aj v Banskobystrickom a Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, a to iba 

3,2 %. 

Obrázok č. 93 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 6,8 %, resp. 6,3 %. V tomto roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prekročený aj v Košickom kraji, kde dosiahol 4,6 %. Najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom kraji, a to 2,2 %. 
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Obrázok č. 94 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 5,4 %. Jej druhá 

najvyššia hodnota bola v Prešovskom kraji, a to 4,3 %, o niečo nižšia bola v susednom Košickom kraji. 

V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch pohlaví spolu), a to iba 1,7 %. 
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Obrázok č. 95 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, 

kde to bolo až 24,4 %. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 21,5 %. Košický kraj sa taktiež vyznačoval 

hodnotou nad celoštátnym priemerom a najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom dosiahla 5,2 %. 
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Obrázok č. 96 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v štyroch krajoch (Banskobystrickom, 

Prešovskom, Košickom a Trnavskom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Banskobystrickom kraji, a to 10,1 %. 

V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti 29 až 50 ročných výraznejšie prekročený aj v Prešovskom kraji, naopak najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to cca 3,4 %. 
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Obrázok č. 97 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch (Banskobystrickom, Košickom,  

Prešovskom a Žilinskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Banskobystrickom kraji (7,8 %). Naopak, najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 

3,2 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 3,9 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, a to o cca 8,5 p. b. Lepšie 

na tom z hľadiska zmeny (nie aktuálneho stavu) miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol 

Prešovský kraj, kde jej hodnota v čase pandémie medziročne vzrástla iba o cca 2,0 p. b. Špecifická 

nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred 

zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Pracovník v sklade (skladník), 

- Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), 

- Vodič osobného motorového vozidla, 
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- Vodič dodávky, 

- Vodič nákladného motorového vozidla. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 1,9 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 3,3 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzal Bratislavský kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne 

len 1,2 p. b. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Pracovník v sklade (skladník), 

- Vodič nákladného motorového vozidla, 

- Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), 

- Vodič dodávky, 

- Vodič osobného motorového vozidla. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 1,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, 

na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb nachádzal Prešovský kraj. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie 

osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pracovník v sklade (skladník), 

- Vodič nákladného motorového vozidla, 

- Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), 

- Vodič osobného motorového vozidla, 

- Vodič dodávky. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora doprava, logistika, poštové služby bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 53,0 %). Zamestnanci 
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(muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 38,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 9,0 %. V sektore teda k 31. 12. 2020 pracovali 

prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve v tejto vekovej kategórii bol 

najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 6 000 osôb, resp. 50,0 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 29,0 % (cca 3 500 osôb) a mladších 

približne 21,0 % (cca 2 500 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ 

v strednom veku zvýšil približne o 1 700 osôb (cca 40,0 %), počet starších UoZ o cca 1 000 osôb, resp. 

o 43,0 % a mladších UoZ o približne 600 osôb (cca 33,0 %). Vzhľadom na veľkosť trhu práce v SR išlo 

o značne vysoké počty UoZ, ktoré boli spôsobené pandémiou COVID-19. Miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich relatívne málo, a tak i malé 

zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti). 

Najmenej výrazne sa miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti zvýšila u starších osôb (prítok 

starších do evidencie UoZ v čase pandémie bol ovplyvňovaný taktiež ich prirodzeným odchodom do 

dôchodku v prípade obmedzenia dopytu po práci zo strany zamestnávateľských organizácií). Sektorovo 

špecifická nezamestnanosť zasiahla najmä Banskobystrický a Prešovský kraj, pričom zvýšené počty UoZ 

tu tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane 

zahraničia. Nezamestnanosť sa prejavila najmä u pracovníkov v sklade a vodičov. 

 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor informačné technológie a telekomunikácie nasledovné 

divízie SK NACE Rev. 2: 

- Telekomunikácie, 

- Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 

- Informačné služby.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 

12. 2020 viac ako 3,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa už sektor radí 

medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov 

(mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 46 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore informačné 
technológie a telekomunikácie k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 prevažnú väčšinu, a to približne 66,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. Regionálne bola 

sektorovo špecifická zamestnanosť vo všetkých troch vekových kategóriách zamestnancov 

charakteristická výrazne vyššou zamestnanosťou v Bratislavskom kraji, u mladších do 29 aj v Košickom 

kraji. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 cca 1,2 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 47 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
informačné technológie a telekomunikácie od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre daný 

sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol o cca 

45,0 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak počas celého sledovaného 

obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ o viac ako jednu tretinu. Približne 43,0 %-ný nárast 

bol zaznamenaný medziročne v období od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 950 osôb, 

resp. 62,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 17,0 % 

(cca 260 osôb) a mladších približne 21,0 % (cca 320 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 240 osôb (cca 35,0 %), počet starších UoZ o cca 100 osôb, resp. o 56,0 % a mladších UoZ o približne 

120 osôb (cca 64,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor informačné 

technológie a telekomunikácie, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor informačné 

technológie a telekomunikácie. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 98 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

Z hľadiska regionálnej distribúcie bola v decembri 2019 miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v piatich krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý dosiahol 

3,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 12,7 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to nad 
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7,0 %, bola aj v Banskobystrickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v dvoch ťažiskových regiónoch, a to 

v  Bratislavskom a Košickom kraji (menej ako 2,0 %). 

Obrázok č. 99 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 3,3 %. Najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Trenčianskom 

kraji, a to iba 1,6 %. 
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Obrázok č. 100 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Košickom kraji, kde dosiahla 2,4 %. Jej druhá najvyššia 

hodnota bola v Žilinskom kraji, a to 1,7 %, o niečo nižšia bola v susednom Prešovskom kraji. V opačnom 

spektre sa nachádzali Trnavský a Nitriansky kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch pohlaví spolu), a to iba 0,8 %. 
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Obrázok č. 101 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v piatich krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Banskobystrickom 

kraji, kde to bolo až 12,5 %. Za týmto krajom nasledoval Prešovský kraj, kde výška miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 11,7 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti (a  súčasne s najvyššou koncentráciou mladších zamestnancov) 

bol Bratislavský kraj, v ktorom sledovaná miera dosiahla iba 2,2 %. 
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Obrázok č. 102 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v štyroch krajoch (Trnavskom, Prešovskom, 

Trenčianskom a Banskobystrickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Trnavskom kraji, a to 4,6 %. V sledovanom roku 

bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 

ročných výraznejšie prekročený aj v Prešovskom kraji, naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to cca 2,0 %. 
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Obrázok č. 103 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch (Košickom, Trenčianskom, Žilinskom 

a Trnavskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Košickom kraji (3,2 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Banskobystrickom kraji (iba 

1,3 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 1,8 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, a to o cca 4,8 p. b. Lepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Prešovský kraj, kde jej 

hodnota v čase pandémie medziročne mierne poklesla, a to z dôvodu zvýšenia počtu pracovných 

príležitostí pre mladších účastníkov trhu práce v sektovo špecifických zamestnaniach. Špecifická 

nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte osôb do 29 rokov, ktoré bezprostredne 

pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Technik počítačových sietí a systémov, 

- Aplikačný programátor, 
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- Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT), 

- IT konzultant, 

- Správca informačného systému. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 0,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to približne 

o 2,7 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti nachádzal Nitriansky kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne len 0,1 p. b. 

Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Aplikačný programátor, 

- IT konzultant, 

- Technik počítačových sietí a systémov, 

- Vývojár, analytik softvéru a aplikácií, 

- Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT). 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 0,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji, 

na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb nachádzal Banskobystrický kraj (bezo zmeny). Pandémia negatívne 

ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Aplikačný programátor, 

- Technik v oblasti telekomunikačných zariadení, 

- Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení, 

- Technik počítačových sietí a systémov, 

- Správca informačného systému. 
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Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na 

sektorovo špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 66,0 %). 

Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 22,0 %-ný podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 12,0 %. V sektore k 31. 12. 2020 

pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve v tejto vekovej kategórii 

bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 950 osôb, resp. 62,0 % z celkového 

počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 17,0 % (cca 260 osôb) a mladších 

približne 21,0 % (cca 320 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ 

v strednom veku zvýšil približne o 240 osôb (cca 35,0 %), počet starších UoZ o cca 100 osôb, resp. 

o 56,0 % a mladších UoZ o približne 120 osôb (cca 64,0 %). Miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich relatívne málo zamestnaných, 

a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti). Sektorovo špecifická zamestnanosť bola koncentrovaná najmä v Bratislavskom 

a Košickom kraji, ktoré aj v čase pandémie nového koronavírusu podstatne stabilizovali uplatnenie 

sektorovo špecifických ľudských zdrojov (s výnimkou staršej vekovej kategórie v Košickom kraji). 

Nezamestnanosť sa prejavila najmä v zamestnaniach klasifikovaných v hlavnej triede zamestnaní 

2 – Špecialisti a v hlavnej triede 3 – Technici a odborní pracovníci, avšak išlo o nízke počty UoZ, a tak 

zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bolo vo všetkých vekových kategóriách iba málo 

výrazné. 

 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 

12. 2020 približne 1,8 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor radí 
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medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj 

žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 48 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 prevažnú väčšinu, a to približne 61,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. Regionálne bola 

sektorovo špecifická zamestnanosť vo všetkých troch vekových kategóriách zamestnancov 

charakteristická výrazne dominantnou váhou Bratislavského kraja s lokalizáciou centrál podnikov 

pôsobiacich v bankovníctve, finančných službách a poisťovníctve. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 cca 1,3 %-ný 

podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane 

regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 

  



338 
 

Graf č. 49 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre daný 

sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol 

približne o jednu tretinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak počas celého 

sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 27,0 %. Taktiež medziročne 

v období od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 bol zaznamenaný približne tretinový nárast počtu UoZ. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 1 300 osôb, 

resp. 61,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 24,0 % 

(cca 500 osôb) a mladších približne 15,0 % (cca 300 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 400 osôb (cca 44,0 %), počet starších UoZ o cca 120 osôb, resp. o 29,0 % a mladších UoZ o približne 

70 osôb (cca 25,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 104 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov až v šiestich krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý atakoval 

5,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Banskobystrickom 

kraji, kde dosiahla 12,9 %. Pomerne vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 
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mladších osôb, a to takmer 10,0 %, bola aj v Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji 

(iba cca 1,6 %), ktorý svojim vysokým podielom na sektorovo špecifickej zamestnanosti v SR výrazne 

zredukoval (v pozitívnom zmysle) celoslovenský priemer za sektor bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo. 

Obrázok č. 105 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno v nadväznosti na mladšiu vekovú kategóriu konštatovať, že podobne 

i tu v šiestich krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 9,2 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom kraji, a to iba 2,6 %. 

Bratislavský región svojou váhou silne pozitívne ovplyvnil celoštátny priemer. 
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Obrázok č. 106 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v piatich krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 9,7 %. Jej 

druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to približne 7,1 %. V opačnom spektre sa 

nachádzali Trnavský a Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia (maximálne 2,2 %-ná) miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch pohlaví spolu). 
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Obrázok č. 107 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v šiestich krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne. U osôb vo veku do 29 rokov 

bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Žilinskom kraji, kde to bolo až 15,1 %. Za 

týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

mladších osôb dosiahla 14,2 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti (a  súčasne s najvyššou koncentráciou mladších zamestnancov) bol Bratislavský kraj, 

v ktorom sledovaná miera dosiahla iba 1,9 %. 
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Obrázok č. 108 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že až v šiestich krajoch prevýšila celoštátny 

priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola 

v Banskobystrickom kraji, a to 11,4 %. V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska 

miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 ročných výraznejšie prekročený aj v Žilinskom 

kraji, naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v sektorovo 

dominantnom Bratislavskom kraji, a to cca 3,5 %. 
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Obrázok č. 109 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v piatich krajoch (Prešovskom, Nitrianskom, Košickom, 

Banskobystrickom a Trnavskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Prešovskom kraji (11,3 %). Naopak, najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v sektorovo kľúčovom 

Bratislavskom kraji (iba 2,7 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 2,0 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Žilinskom kraji (o cca 6,8 p. b.), podstatne lepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Bratislavský kraj 

(s minimálnym nárastom). Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte 

osôb do 29 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Finančný agent, 

- Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách, 

- Finančný poradca, 

- Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb, 
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- Pracovník v záložni, veriteľ. 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 1,8 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Žilinskom kraji, a to približne 

o 3,9 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti nachádzal Bratislavský kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne len 0,9 p. b. 

Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách, 

- Finančný agent, 

- Finančný poradca, 

- Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb, 

- Administratívny pracovník v bankovníctve. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 1,5 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Trnavskom kraji, 

na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb nachádzal Trenčiansky kraj (takmer bezo zmeny). Pandémia negatívne 

ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Správca objektov, 

- Finančný agent, 

- Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách, 

- Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov, 

- Finančný poradca. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel 

na sektorovo špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 61,0 %). 

Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 25,0 %-ný podiel na sektorovo 
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špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 14,0 %. Sektorovo špecifická 

zamestnanosť bola koncentrovaná najmä v Bratislavskom kraji, ktorý aj v čase pandémie nového 

koronavírusu podstatne stabilizoval uplatnenie sektorovo špecifických ľudských zdrojov. V sektore 

k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve v tejto 

vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 1 300 osôb, resp. 

61,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 24,0 % (cca 500 

osôb) a mladších približne 15,0 % (cca 300 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo 

špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne o 400 osôb (cca 44,0 %), počet starších UoZ o cca 120 

osôb, resp. o 29,0 % a mladších UoZ o približne 70 osôb (cca 25,0 %). Miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich relatívne málo zamestnaných, 

a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti). Nezamestnanosť sa prejavila najmä v zamestnaniach klasifikovaných v hlavnej 

triede zamestnaní 2 - Špecialisti (hlavne v zamestnaniach Finančný agent a Finančný poradca) 

a v hlavnej triede zamestnaní 4 - Administratívni pracovníci, a to hlavne v zamestnaní Poradca klientov, 

predajca bankových produktov pri priehradkách. 

 Sektor kultúra a kreatívny priemysel 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 okrem vyššie uvedených činností zabezpečuje v SR aj sieť hvezdární, osvetu a vzdelávanie 

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 vykonáva činnosť Slovenská ústredná hvezdáreň so 

sídlom v Hurbanove a hvezdárne v Michalovciach, Medzeve, Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom, 

Hlohovci, Leviciach, Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Svidníku, Žiline a Partizánskom. 
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Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 

12. 2020 približne 1,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor radí 

medzi menšie sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov (mužov aj 

žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 50 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore kultúra a kreatívny 
priemysel k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 prevažnú väčšinu, a to približne 57,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. Regionálne bola 

sektorovo špecifická zamestnanosť charakteristická značne výrazným podielom Bratislavského kraja 

s lokalizáciou celoštátnych kultúrnych a kreatívnych ustanovizní. Špecifikum Bratislavského kraja bolo 

najvýraznejšie v mladšej vekovej kategórii. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 približne 

1,0 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, 

vrátane regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 51 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
kultúra a kreatívny priemysel od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre daný 

sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol 

približne o jednu tretinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ znížil, a tak sumárne počas 

celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 20,0 %. Medziročne 

v období od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 bol zaznamenaný nárast početnosti UoZ približne o 40,0 %. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 740 osôb, 

resp. 53,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol približne 27,0 % 

(cca 370 osôb) a mladších približne 20,0 % (cca 280 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 230 osôb (cca 45,0 %), počet starších UoZ o cca 100 osôb, resp. o 34,0 % a mladších UoZ o približne 

90 osôb (cca 46,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor kultúra 

a kreatívny priemysel, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor kultúra a kreatívny 

priemysel. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 110 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore 
kultúra a kreatívny 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov až v šiestich krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý 

prekročil 9,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Trnavskom 

kraji, z dôvodu nízkej početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnancov v danom veku sú však 

D 
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konkrétne hodnoty ukazovateľa predmetom ochrany dôverných údajov. Pomerne vysoká úroveň 

miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to 24,3 %, bola aj v Trenčianskom kraji. 

Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii na konci 

roku 2019 bola v Bratislavskom kraji (iba cca 2,5 %), ktorý svojim vysokým podielom na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti v SR výrazne zredukoval (v pozitívnom zmysle) celoslovenský priemer za 

sektor kultúra a kreatívny priemysel. 

Obrázok č. 111 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v piatich krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Trenčianskom kraji, kde dosiahla 5,7 %. Najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom 

kraji, a to iba 2,3 %. Práve Bratislavský kraj svojou váhou (t. j. podielom na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti) silne pozitívne ovplyvnil hodnotu celoštátneho priemeru. 
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Obrázok č. 112 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,8 %. Jej 

druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to približne 4,4 %.  V opačnom spektre 

pozitívne pôsobil najmä Bratislavský kraj, kde bola v tomto roku najnižšia (1,5 %-ná) miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch pohlaví spolu). 
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Obrázok č. 113 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v sektore 
kultúra a kreatívny 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 

December 2020 sa vyznačoval v rámci sektora nadpriemernou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v piatich krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne. U osôb vo veku do 29 rokov 

bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Trnavskom kraji, z dôvodu nízkej 

početnosti sektorovo špecifických UoZ a zamestnancov v danom veku sú však konkrétne hodnoty 

ukazovateľa predmetom ochrany dôverných údajov. Za týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, 

kde výška miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb presiahla 28,0 %. 

Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2020 (a 

súčasne s najvyššou koncentráciou mladších zamestnancov) bol Bratislavský kraj, v ktorom sledovaná 

miera aj v čase pandémie dosiahla iba 5,3 %. 

  

D 
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Obrázok č. 114 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila celoštátny priemer 

sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Trnavskom 

kraji, a to 8,7 %. V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 ročných výraznejšie prekročený aj v Banskobystrickom kraji, 

naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v sektorovo 

dominantnom Bratislavskom kraji a v Žilinskom kraji (cca 4,0 %). 
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Obrázok č. 115 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch (Prešovskom, Košickom, Trnavskom 

a Banskobystrickom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola zhodne v Prešovskom a Košickom kraji (5,8 %). Naopak, 

najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov v roku 2020 bola 

v sektorovo kľúčovom Bratislavskom kraji (iba 2,3 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 5,2 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Banskobystrickom kraji (o cca 19,5 p. b.), 

podstatne lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Košický 

kraj (s minimálnym nárastom). Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte 

osôb do 29 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Grafický dizajnér (grafik), 

- Fotograf, 

- Knihovník, 

- Archivár, 

- Organizátor spoločenských podujatí. 
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Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 1,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to približne 

o 5,1 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzal Trenčiansky kraj, kde bol zaznamenaný jej medziročný pokles, 

i keď iba o menej ako 1,0 p. b. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne 

pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Grafický dizajnér (grafik), 

- Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike, 

- Knihovník, 

- Fotograf, 

- Organizátor spoločenských podujatí. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 1,0 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Trnavskom kraji 

(približne o 3,6 p. b.), na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb nachádzal Trenčiansky kraj (s minimálnym 

poklesom). Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Knihovník, 

- Grafický dizajnér (grafik), 

- Aranžér, dekoratér, 

- Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike, 

- Organizátor spoločenských podujatí. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 57,0 %). Zamestnanci 

(muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 37,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 6,0 %. Sektorovo špecifická zamestnanosť bola 
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koncentrovaná najmä v Bratislavskom kraji, ktorý aj v čase výrazne obmedzeného režimu kultúrneho 

života z dôvodu pandémie nového koronavírusu značne stabilizoval uplatnenie sektorovo špecifických 

ľudských zdrojov v kultúre a kreatívnom priemysle. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne 

zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší 

počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 740 osôb, resp. 53,0 % z celkového počtu sektorovo 

špecifických UoZ. Podiel starších sektorovo špecifických UoZ bol k referenčnému dátumu 31. 12. 2020 

približne 27,0 % (cca 370 osôb) a mladších približne 20,0 % (cca 280 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 

2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne o 230 osôb (cca 45,0 %), 

počet starších UoZ o cca 100 osôb, resp. o 34,0 % a mladších UoZ o približne 90 osôb (približne 46,0 %). 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich 

relatívne málo zamestnaných, a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti). Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa prejavila najmä 

v zamestnaniach klasifikovaných v hlavnej triede zamestnaní 2 - Špecialisti (hlavne v zamestnaniach 

Grafický dizajnér (grafik) a Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike) a v hlavnej triede 

zamestnaní 3 - Technici a odborní pracovníci, a to hlavne v zamestnaniach Fotograf a Organizátor 

spoločenských podujatí. Obmedzený režim prevádzky knižníc sa prejavil taktiež v sektorovo 

špecifickom zamestnaní Knihovník z hlavnej triedy zamestnaní 4 - Administratívni pracovníci. 

 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor vzdelávanie, výchova a šport nasledovné divízie SK 

NACE Rev. 2:  

- Vzdelávanie, 

- Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 

- Činnosti členských organizácií.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili k 31. 

12. 2020 približne 7,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor radí 

medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov 

(mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 52 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore vzdelávanie, 
výchova a šport k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 prevažnú väčšinu, a to približne 53,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. V previazanosti 

s početnosťou obyvateľstva v samosprávnych krajoch SR bola sektorovo špecifická zamestnanosť 

charakteristická pomerne rovnomernou regionálnou distribúciou, s mierne výraznejším podielom 

Bratislavského kraja, a to najmä u osôb vo veku 29 až 50 rokov. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 približne 

1,8 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, 

vrátane regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 53 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
vzdelávanie, výchova a šport od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre daný 

sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol 

približne o jednu tretinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak sumárne 

počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 24,0 %. 

Medziročne v období od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 bol zaznamenaný nárast početnosti UoZ 

približne o 30, %. V početnosti sektorovo špecifických UoZ sa silne prejavovala sezónnosť, a to najmä 

v mesiacoch júl a august, t. j. počas školských prázdnin. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 1 600 osôb, 

resp. 55,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol k referenčnému 

dátumu 31. 12. 2020 približne 27,0 % (cca 800 osôb) a mladších približne 18,0 % (cca 500 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 340 osôb (cca 28,0 %), počet starších UoZ o cca 150 osôb, resp. o 23,0 % a mladších UoZ o približne 

200 osôb (cca 58,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor vzdelávanie, 

výchova a šport, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor vzdelávanie, výchova 

a šport. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 116 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý atakoval 

3,5 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Banskobystrickom 

kraji, a to viac ako 5,0 %. Pomerne vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

mladších osôb bola aj v Prešovskom kraji, a to mierne pod 5,0 %. Naopak, najnižšia miera sektorovo 
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špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji 

(iba cca 1,8 %). 

Obrázok č. 117 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 porovnaní s mladšou vekovou kategóriou sa stredná veková kategória vyznačovala nižšou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch 

krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 2,2 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

v strednom veku bola v roku 2019 v Trnavskom kraji, a to iba 1,2 %. 
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Obrázok č. 118 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Miera špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov bola najnižšia zo všetkých troch vekových 

kategórií. Vekovo starší zamestnanci v sektore často zabezpečujú stabilnejšie pracovné miesta 

a súčasne po ukončení svojej pracovnej kariéry z dôvodu odchodu na zaslúžený odpočinok ich kroky 

nevedú na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom podania žiadosti o zaradenie do evidencie 

UoZ. V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 1,7 %. 

V opačnom spektre pozitívne pôsobili najmä Trenčiansky, Bratislavský a Trnavský kraj s minimálnou 

mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov. 
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Obrázok č. 119 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne. U osôb vo veku do 29 rokov 

bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, a to cca 7,7 %. Za 

týmto krajom nasledoval Banskobystrický kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

mladších osôb tesne presiahla 6,0 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti k 31. 12. 2020 bol Nitriansky kraj, nasledovaný Bratislavským krajom. 
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Obrázok č. 120 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila, resp. dosiahla 

celoštátny priemer sektora (2,1%). Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných 

ročníkov bola v Banskobystrickom kraji, a to 2,9 %. V sledovanom roku bol celoslovenský priemer 

sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 ročných pomerne značne 

prekročený taktiež v Prešovskom kraji (2,8 %), naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v roku 2020 bola v západnej časti SR. 
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Obrázok č. 121 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v dvoch krajoch SR prevýšila priemer sektora za celú SR. 

Najvyššia regionálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov bola 

zhodne v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (1,8 %). Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších ako 50 rokov v roku 2020 bola zhodne v Bratislavskom a Nitrianskom kraji 

(iba 1,2 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 1,5 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Prešovskom kraji (o cca 2,9 p. b.), podstatne 

lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Nitriansky kraj 

(takmer bezo zmeny). Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte osôb do 

29 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Učiteľ v materskej škole, 

- Pedagogický asistent, 

- Animátor voľného času, 

- Športovec, 

- Učiteľ základnej školy. 
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Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 0,4 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 0,8 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti nachádzal Trenčiansky kraj, kde bol zaznamenaný jej 

konštantný stav. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Učiteľ základnej školy, 

- Učiteľ v materskej škole, 

- Pedagogický asistent, 

- Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami), 

- Učiteľ strednej odbornej školy. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne iba 0,3 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji, 

aj to iba o približne 0,5 p .b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré 

vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Učiteľ základnej školy, 

- Učiteľ v materskej škole, 

- Učiteľ strednej odbornej školy, 

- Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami), 

- Pedagogický asistent. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 53,0 %). Zamestnanci 

(muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 39,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 8,0 %. V previazanosti s početnosťou obyvateľstva 

v samosprávnych krajoch SR bola sektorovo špecifická zamestnanosť charakteristická pomerne 

rovnomernou regionálnou distribúciou, s mierne výraznejším podielom Bratislavského kraja, a to 
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najmä v strednej vekovej kategórii. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj 

ženy spolu) v strednom veku a práve v tejto vekovej kategórii bol taktiež najvyšší počet sektorovo 

špecifických UoZ, a to približne 1 600 osôb, resp. 55,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. 

Podiel starších UoZ bol k referenčnému dátumu 31. 12. 2020 približne 27,0 % (cca 800 osôb) a mladších 

približne 18,0 % (cca 500 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ 

v strednom veku zvýšil približne o 340 osôb (cca 28,0 %), počet starších UoZ sa zvýšil o cca 150 osôb, 

resp. o 23,0 % a mladších UoZ o približne 200 osôb (cca 58,0 %). Miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich relatívne málo zamestnaných, 

a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti). U starších ako 50 rokov bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

zo všetkých troch vekových kategórií. Vekovo starší zamestnanci v sektore často zabezpečujú 

stabilnejšie pracovné miesta a súčasne po ukončení svojej pracovnej kariéry z dôvodu odchodu na 

zaslúžený odpočinok ich kroky nevedú na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom podania 

žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ. Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa prejavila najmä 

v zamestnaniach klasifikovaných v hlavnej triede zamestnaní 2 - Špecialisti, a to hlavne 

v zamestnaniach: 

- Učiteľ základnej školy, 

- Učiteľ v materskej škole, 

- Pedagogický asistent, 

- Učiteľ strednej odbornej školy, 

- Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami). 

Z regionálneho hľadiska boli sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté 

Banskobystrický a Prešovský kraj. 

 Sektor verejné služby a správa 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreuje sektor verejné služby a správa divízia SK NACE Rev. 2: 

- Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. 

Sektorovo špecifickí zamestnanci (muži aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k referenčnému dátumu 31. 12. 2020 približne 3,7 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre 
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NSP, čím sa sektor radí medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových 

kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 54 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore verejné služby 
a správa k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 prevažnú väčšinu, a to približne 56,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia. Mladšia veková 

kategória mala iba cca 6,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti. V previazanosti 

s početnosťou obyvateľstva v samosprávnych krajoch SR bola sektorovo špecifická zamestnanosť 

charakteristická pomerne rovnomernou regionálnou distribúciou, s mierne výraznejším podielom 

Bratislavského a Banskobystrického kraja. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 približne 

1,3 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, 

vrátane regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 55 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
verejné služby a správa od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V početnosti sektorovo špecifických UoZ sa prejavovala relatívna stabilita výkonu verejných služieb 

a správy v sledovanom období. Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným 

zamestnaním typickým pre daný sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom 

pandémie COVID-19, vzrástol približne o štvrtinu. Od januára 2019 do marca 2020 sa však počet UoZ 

signifikantne znížil, a tak sumárne počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu 

počtu UoZ približne iba o viac ako jednu desatinu východiskového stavu. Medziročne v období od 31. 

12. 20219 do 31. 12. 2020 bol zaznamenaný nárast početnosti UoZ približne o 16,0 %.  

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 800 osôb, 

resp. 54,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol k referenčnému 

dátumu 31. 12. 2020 približne 33,0 % (cca 500 osôb) a mladších približne 13,0 % (cca 200 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 130 osôb (cca 19,0 %), počet starších UoZ o cca 40 osôb, resp. o 8,0 % a mladších UoZ o približne 50 

osôb (cca 29,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor verejné 

služby a správa, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor verejné služby 

a správa. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 122 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v piatich krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý dosiahol 

3,6 %-nú hodnotu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, a to 

8,0 %. Pomerne vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb bola 

k referenčnému dátumu 31. 12. 2019 aj v Košickom kraji, a to mierne pod 6,0 %. Naopak, najnižšia 
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miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola 

v Bratislavskom kraji (iba cca 1,1 %). 

Obrázok č. 123 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 porovnaní s mladšou vekovou kategóriou sa stredná veková kategória vyznačovala nižšou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch 

krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 3,2 %. Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

v strednom veku bola v roku 2019 v Trenčianskom kraji, a to iba 1,0 %. 
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Obrázok č. 124 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Miera špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov bola najnižšia zo všetkých troch vekových 

kategórií. V decembri 2019 bola regionálna distribúcia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 3,0 %. 

V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský kraj s minimálnou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov.  
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Obrázok č. 125 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch SR. U osôb vo veku do 29 rokov bola 

najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, a to cca 13,2 %. Za týmto 

krajom nasledoval Košický kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb 

dosiahla 11,0 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

k 31. 12. 2020 bol Bratislavský kraj, nasledovaný Trnavským krajom. 

  



373 
 

Obrázok č. 126 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že iba v dvoch krajoch prevýšila celoštátny 

priemer sektora (2,2 %). Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti stredných ročníkov 

bola v Prešovskom kraji, a to 4,1 %. V sledovanom roku bol celoslovenský priemer sektora z hľadiska 

miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 ročných prekročený taktiež v Košickom kraji 

(3,3 %), naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola 

v severozápadnej časti SR. 

 

  



374 
 

Obrázok č. 127 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že podobne ako v strednej vekovej kategórii v dvoch 

krajoch SR prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia regionálna miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov bola v Prešovskom a Košickom kraji (3,7 %, resp. 2,9 %), 

naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov v roku 2020 bola 

v Trenčianskom kraji (iba 1,3 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 0,9 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Košickom kraji (o cca 5,2 p. b.), podstatne lepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Trnavský kraj, a to 

s poklesom o 1,6 p. b. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte osôb do 

29 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Koordinátor verejnoprospešných služieb, 

- Zapisovateľ, pracovník pre spracovanie textov, 

- Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb. 
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Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne iba o 0,2 p. b. a zmeny boli veľmi nízke aj na regionálnej úrovni. Pandémia nového 

koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 

do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Koordinátor verejnoprospešných služieb, 

- Terénny sociálny a zdravotný pracovník, 

- Iný odborný pracovník verejnej správy. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne iba 0,1 p. b. a ani na regionálnej úrovni nenastali výrazné zmeny. Pandémia 

nového koronavírusu negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Koordinátor verejnoprospešných služieb, 

- Terénny sociálny a zdravotný pracovník, 

- Iný odborný pracovník verejnej správy. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora verejné služby a správa bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 56,0 %). Zamestnanci 

(muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 38,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 6,0 %. V previazanosti s početnosťou obyvateľstva 

v samosprávnych krajoch SR bola sektorovo špecifická zamestnanosť charakteristická pomerne 

rovnomernou distribúciou, s mierne výraznejším podielom Bratislavského a Banskobystrického kraja. 

V období pandémie nového koronavírusu si sektor verejné služby a správa zachoval výraznú stabilitu. 

Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa prejavila najmä v zamestnaniach klasifikovaných v hlavnej 

triede zamestnaní 3 - Technici a odborní pracovníci, a to hlavne v zamestnaniach: 

- Koordinátor verejnoprospešných služieb, 

- Terénny sociálny a zdravotný pracovník, 

- Iný odborný pracovník verejnej správy. 
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Z regionálneho hľadiska boli sektorovo špecifickou nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Prešovský 

a Košický kraj. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom 

veku a práve v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 

800 osôb, resp. 54,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel vekovo starších UoZ bol 

k referenčnému dátumu 31. 12. 2020 približne 33,0 % (cca 500 osôb) a mladších približne 13,0 % (cca 

200 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil 

približne o 130 osôb (cca 19,0 %), počet starších UoZ o cca 40 osôb, resp. o 8,0 % a mladších UoZ vo 

veku do 29 rokov o približne 50 osôb (cca 29,0 %). U starších ako 50 rokov bola najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti zo všetkých troch vekových kategórií, a to tak k 31. 12. 2019 

ako aj k 31. 12. 2020. Vekovo starší zamestnanci v sektore zabezpečovali stabilnejšie pracovné miesta 

a súčasne po ukončení svojej pracovnej kariéry z dôvodu odchodu do dôchodku ich kroky neviedli na 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom podania žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ. Miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich relatívne 

málo zamestnaných, a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti).  

 Sektor administratíva, ekonomika, manažment 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií úhrnom tvorili 

k referenčnému dátumu 31. 12. 2020 približne 14,0 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej 

štruktúre NSP, čím sa sektor radí medzi veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových 

kategórií zamestnancov (mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 56 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore administratíva, 
ekonomika, manažment k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 prevažnú väčšinu, a to približne 56,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov (t. j. bez rozdielu veku a pohlavia). Mladšia 

veková kategória mala iba cca 7,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej zamestnanosti. Sektorovo 

špecifická zamestnanosť bola lokalizovaná najmä v Bratislavskom kraji (cca 30,0 % sektorovo 

špecifických zamestnancov) a približne rovnomerne v ďalších krajoch SR. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 približne 

11,0 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, 

vrátane regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 57 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
administratíva, ekonomika, manažment od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre daný 

sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol 

o viac ako štyri desatiny marcovej hodnoty. Od januára 2019 do marca 2020 sa však počet UoZ 

signifikantne znížil, a tak sumárne počas celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu 

počtu UoZ približne o 36,0 % východiskového stavu. Medziročne v období od 31. 12. 20219 do 31. 12. 

2020 bol zaznamenaný nárast početnosti UoZ približne o 40,0 %.  

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 11 000 osôb, 

resp. 60,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol k referenčnému 

dátumu 31. 12. 2020 približne 25,0 % (cca 4 600 osôb) a mladších približne 15,0 % (cca 2 800 osôb). 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 3 300 osôb (cca 43,0 %), počet starších UoZ o cca 1 100 osôb, resp. o 33,0 % a mladších UoZ 

o približne 800 osôb (cca 40,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

administratíva, ekonomika, manažment, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor administratíva, 

ekonomika, manažment. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 128 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

Vo vekovej kategórii do 29 rokov sa z hľadiska regionálnej distribúcie ekonomickej aktivity v rámci SR 

najvýraznejšie prejavila dominancia Bratislavského kraja, kde bolo v príslušnej vekovej kategórii 

zamestnaných približne až 39,0 % sektorovo špecifických zamestnancov (mužov a žien spolu). V tomto 

ťažiskovom kraji bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb v decembri 2019 na 



380 
 

úrovni 3,9 %, čím Bratislavský kraj zredukoval celoštátny priemer na 8,5 %. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, a to cca 15,7 %. Pomerne vysoká úroveň miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb do 29 rokov bola k referenčnému dátumu aj 

v Banskobystrickom kraji, a to takmer 13,0 %. 

Obrázok č. 129 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 porovnaní s mladšou vekovou kategóriou sa stredná veková kategória vyznačovala nižšou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti a súčasne aj menšou dominanciou Bratislavského kraja, ktorý 

bol regiónom pracovného uplatnenia približne 30,0 % sektorovo špecifických zamestnancov 

v strednom veku a svojou hodnotou miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti (3,9 %) zredukoval 

celoštátny priemer na 4,8 %. Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti strednej vekovej kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že jej najvyššia 

hodnota bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 7,1 %. 
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Obrázok č. 130 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov bola najnižšia zo všetkých troch 

vekových kategórií. Súčasne bola u sektorovo špecifických zamestnancov starších ako 50 rokov 

najmenej výrazná dominancia Bratislavského kraja, i keď zamestnával približne až jednu štvrtinu 

sektorovo špecifických zamestnancov v SR starších ako 50 rokov. V decembri 2019 bola regionálna 

distribúcia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v troch krajoch 

vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších 

osôb bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,8 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský, 

Trnavský a Žilinský kraj s mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb pod úrovňou 

2,5 %.  
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Obrázok č. 131 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 

Vo vekovej kategórii do 29 rokov z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej zamestnanosti 

aj k 31. 12. 2020 pretrvávala dominancia Bratislavského kraja, kde bola miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mladších osôb iba na úrovni 5,7 %, čím Bratislavský kraj zredukoval celoštátny 

priemer na približne 12,0 %. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom 

kraji, a to cca 20,0 %. Pomerne vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších 

osôb do 29 rokov bola k referenčnému dátumu aj v Košickom kraji, a to 18,5 %. 
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Obrázok č. 132 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V porovnaní s mladšou vekovou kategóriou sa stredná veková kategória vyznačovala podstatne nižšou 

mierou sektorovo špecifickej nezamestnanosti a súčasne aj menšou váhou Bratislavského kraja, ktorý 

však aj v období pandémie nového koronavírusu najnižšou krajskou hodnotou miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti (5,3 %) zredukoval celoštátny sektorový priemer na 6,6 %. Naopak, 

najvyššia hodnota miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v strednej vekovej kategórii bola 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla 9,6 %. 
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Obrázok č. 133 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v troch krajoch SR prevýšila priemer sektora za celú SR. 

Najvyššia regionálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov bola 

v Košickom a Prešovskom kraji (6,2 %, resp. 5,4 %), naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších ako 50 rokov v roku 2020 bola v Trnavskom kraji (iba 3,4 %) a celoštátny 

priemer znižoval aj sektorovo kľúčový Bratislavský kraj. 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 3,5 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Trnavskom kraji (o cca 6,2 p. b.), podstatne lepšie 

na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Trenčiansky kraj, a to 

s nárastom o 1,7 p. b. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte osôb do 

29 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania: 

- Všeobecný administratívny pracovník, 

- Iný pomocný administratívny pracovník, 

- Recepčný (okrem hotelového), 

- Odborný administratívny asistent, 
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- Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného). 

Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne iba o 1,8 p. b. a zmeny boli nízke aj na regionálnej úrovni. Pandémia nového 

koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 

do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Všeobecný administratívny pracovník, 

- Iný pomocný administratívny pracovník, 

- Odborný administratívny asistent, 

- Recepčný (okrem hotelového), 

- Projektový špecialista (projektový manažér). 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne iba 1,0 p. b. a ani na regionálnej úrovni nenastali zásadné zmeny. Pandémia 

nového koronavírusu negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali 

pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Všeobecný administratívny pracovník, 

- Iný pomocný administratívny pracovník, 

- Odborný administratívny asistent, 

- Nákupca, odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie, 

- Administratívny pracovník v účtovníctve. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na 

sektorovo špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 56,0 %). 

Zamestnanci (muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 37,0 %-ný podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 7,0 %. Sektorovo špecifická 

zamestnanosť bola lokalizovaná najmä v Bratislavskom kraji (cca až 30,0 % z celej SR) a približne 

rovnomerne v ďalších krajoch. V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy 

spolu) v strednom veku a práve v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických 
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UoZ, a to približne 11 000 osôb, resp. 60,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel 

starších UoZ bol k referenčnému dátumu 31. 12. 2020 približne 25,0 % (cca 4 600 osôb) a mladších 

približne 15,0 % (cca 2 800 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ 

v strednom veku zvýšil približne o 3 300 osôb (cca 43,0 %), počet starších UoZ o cca 1 100 osôb, resp. 

o 33,0 % a mladších UoZ o približne 800 osôb (cca 40,0 %). U starších ako 50 rokov bola najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti zo všetkých troch vekových kategórií, a to tak k 31. 12. 2019 

ako aj k 31. 12. 2020. Vekovo starší zamestnanci v sektore zabezpečovali stabilnejšie pracovné miesta 

a súčasne po ukončení svojej pracovnej kariéry z dôvodu odchodu do dôchodku ich kroky neviedli na 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom podania žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ. Miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u mladších osôb (bolo ich relatívne 

málo zamestnaných, a tak i malé zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti). Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa prejavila najmä 

v zamestnaniach klasifikovaných v hlavnej triede zamestnaní 4 - Administratívni pracovníci, a to hlavne 

v zamestnaniach: Všeobecný administratívny pracovník, Iný pomocný administratívny pracovník, 

Odborný administratívny asistent. Z regionálneho hľadiska boli sektorovo špecifickou 

nezamestnanosťou najviac zasiahnuté Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. 

 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú sektor zdravotníctvo, sociálne služby nasledovné divízie SK 

NACE Rev. 2: 

- Zdravotníctvo,  

- Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),  

- Sociálna práca bez ubytovania.  

Sektorovo špecifickí zamestnanci všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 12. 2020 približne 

7,6 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor z hľadiska jeho veľkosti radí 

medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov 

(mužov aj žien spolu)  v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 58 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore zdravotníctvo, 
sociálne služby k 31.12. 2020 

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

Zamestnanci vo veku od 29 do 50 rokov tvorili k 31. 12. 2020 približne 49,0 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov bez rozdielu veku a pohlavia, starších ako 50 rokov bolo cca 

38,0 % a zostávajúcich 13,0 % bolo vo veku do 29 rokov. V previazanosti s početnosťou obyvateľstva 

v samosprávnych krajoch SR bola sektorovo špecifická zamestnanosť distribuovaná pomerne 

rovnomerne, s výraznejším podielom Košického a najmä Bratislavského kraja. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili v čase pandémie nového koronavírusu k 31. 12. 2020 približne 

3,7 %-ný podiel na celkovom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, 

vrátane regionálnej distribúcie a časovej chronológie, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 59 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
zdravotníctvo, sociálne služby od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre daný 

sektor od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie COVID-19, vzrástol 

približne o 28,0 %. Od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ mierne znížil, a tak sumárne počas 

celého sledovaného obdobia dvoch rokov prišlo k zvýšeniu počtu UoZ približne o 12,0 %. Medziročne 

v období od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 bol zaznamenaný nárast početnosti UoZ približne o 27,0 %. 

Pandémia nového koronavírusu sa v sektore zdravotníctvo, sociálne služby prejavila rozdielne 

v podsektore zdravotníctvo a v podsektore sociálne služby. Podsektor zdravotníctvo sa vyznačoval 

výrazným zvýšením nadčasovej práce pri stabilizovanom počte pracovných miest, podsektor sociálne 

služby zaznamenal výrazné zvýšenie nezamestnanosti v oblasti opatrovateľských zamestnaní, vrátane 

zvýšenia počtu UoZ s predchádzajúcim zamestnaním v zahraničí. Z regionálneho aspektu bol sektorovo 

špecifickou nezamestnanosťou zasiahnutý najmä Prešovský kraj a Banskobystrický kraj. 

V sektore k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) v strednom veku a práve 

v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, a to približne 2 800 osôb, 

resp. 48,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších UoZ bol k referenčnému 

dátumu 31. 12. 2020 približne 43,0 % (cca 2 500 osôb) a mladších približne 9,0 % (cca 500 osôb). 
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Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom veku zvýšil približne 

o 550 osôb (cca 24,0 %), počet starších UoZ o cca 600 osôb, resp. o 33,0 % a mladších UoZ o približne 

120 osôb (cca 27,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 

- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor 

zdravotníctvo, sociálne služby, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor zdravotníctvo, sociálne 

služby. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 
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Obrázok č. 134 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v štyroch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý atakoval 

3,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, a to 

viac ako 4,0 %. Pomerne vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb 

bola aj v Trenčianskom kraji, a to mierne pod 4,0 %. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji (menej ako 

1,0 %). 
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Obrázok č. 135 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie k referenčnému dátumu 31. 12. 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila 

celoštátny priemer sektora zdravotníctvo, sociálne služby, ktorý dosiahol 3,3 %-nú hodnotu. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 5,4 %. Najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 v Bratislavskom 

kraji, a to iba 1,5 %. 
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Obrázok č. 136 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, kde dosiahla 

5,5 %, resp. 5,4 %. V opačnom spektre pozitívne pôsobil najmä Bratislavský kraj s minimálnou mierou 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov. 
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Obrázok č. 137 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v piatich krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom kraji, 

a to cca 5,7 %. Za týmto krajom nasledoval Trenčiansky kraj, kde výška miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti mladších osôb dosiahla 4,6 %. Najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2020 bol Bratislavský kraj s hodnotou pod 1,0 %. 
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Obrázok č. 138 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že celoštátny priemer sektora (3,9%) prevýšila 

v štyroch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich návrat do miesta trvalého bydliska po strate 

zamestnania v inom regióne, vrátane územia mimo SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Prešovskom kraji, a to 5,8 %. V sledovanom roku bol 

celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 

ročných výraznejšie prekročený taktiež v Banskobystrickom kraji (5,5 %), naopak najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti v roku 2020 bola v západnej časti SR. 
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Obrázok č. 139 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v štyroch krajoch SR prevýšila priemer sektora za celú 

SR. Najvyššia regionálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov bola 

v Prešovskom a Banskobystrickom kraji (7,6 %, resp. 6,4 %), kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane územia mimo SR. 

Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších ako 50 rokov v roku 2020 bola 

v Bratislavskom kraji (iba 1,5 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne iba o 0,2 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Nitrianskom kraji (o cca 1,7 p. b.), podstatne 

lepšie na tom z hľadiska zmeny miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Banskobystrický kraj, 

a to s miernym poklesom. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa najvýraznejšie prejavila v počte osôb 

do 29 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania (z dôvodu 

nízkej početnosti UoZ sú iba tri): 

- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 

- Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne, 

- Zdravotnícky asistent. 
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Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 0,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Trnavskom kraji, a to približne 

o 1,7 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska medziročnej zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzal Trenčiansky kraj, kde bol zaznamenaný jej konštantný stav. 

Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne, 

- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 

- Sanitár, 

- Sociálny pracovník, 

- Komunitný pracovník. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne iba 0,8 p. b. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v Prešovskom kraji, a to približne 

o 2,1 p.b., minimálny nárast bol v Žilinskom kraji. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby 

staršie ako 50 rokov, ktoré vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne, 

- Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným 

postihnutím, 

- Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 

- Sanitár, 

- Opatrovateľ detí v domácnosti a teréne. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb vo veku od 29 do 50 rokov (cca 49,0 %). Zamestnanci 

(muži aj ženy spolu) starší ako 50 rokov tvorili cca 38,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 13,0 %. V previazanosti s početnosťou 

obyvateľstva v samosprávnych krajoch SR bola sektorovo špecifická zamestnanosť distribuovaná 
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pomerne rovnomerne, s výraznejším podielom Košického a najmä Bratislavského kraja. V sektore 

zdravotníctvo, sociálne služby k 31. 12. 2020 pracovali prevažne zamestnanci (muži aj ženy spolu) 

v strednom veku a práve v tejto vekovej kategórii bol tiež najvyšší počet sektorovo špecifických UoZ, 

a to približne 2 800 osôb, resp. 48,0 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel starších 

UoZ bol k referenčnému dátumu 31. 12. 2020 približne 43,0 % (cca 2 500 osôb) a mladších približne 

9,0 % (cca 500 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ v strednom 

veku zvýšil približne o 550 osôb (cca 24,0 %), počet starších UoZ o cca 600 osôb, resp. o 33,0 % 

a mladších UoZ o približne 120 osôb (cca 27,0 %). Pandémia nového koronavírusu sa v sektore 

zdravotníctvo, sociálne služby prejavila rozdielne v podsektore zdravotníctvo a v podsektore sociálne 

služby. Podsektor zdravotníctvo sa vyznačoval výrazným zvýšením nadčasovej práce pri stabilizovanom 

počte pracovných miest. Podsektor sociálne služby zaznamenal výrazné zvýšenie nezamestnanosti 

v oblasti opatrovateľských zamestnaní, vrátane zvýšenia počtu UoZ s predchádzajúcim zamestnaním 

v zahraničí. Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa prejavila najmä v zamestnaniach klasifikovaných 

v hlavnej triede zamestnaní 5 - Pracovníci v službách a obchode, a to hlavne v zamestnaniach: 

- 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. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti sa najvýraznejšie zvýšila u osôb starších ako 50 rokov 

a najmenej u mladších do 29 rokov, z regionálneho aspektu bol sektorovo špecifickou 

nezamestnanosťou zasiahnutý najmä Prešovský a Banskobystrický kraj. 

 Sektor remeslá a osobné služby 

V rámci sektorovej štruktúry NSP kreujú 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 aj ženy spolu) všetkých vekových kategórií spolu tvorili k 31. 

12. 2020 približne 5,4 %-ný podiel na zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP, čím sa sektor radí 

medzi stredne veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých vekových kategórií zamestnancov 

(mužov aj žien spolu) v rámci sektora prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 60 Veková štruktúra sektorovo špecifickej zamestnanosti v sektore remeslá a osobné 
služby k 31.12. 2020 

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

V sektorovej štruktúre NSP je sektor remeslá a osobné služby charakteristický veľmi výrazným 

zastúpením staršej zložky ľudských zdrojov, t. j. osôb starších ako 50 rokov a súčasne veľmi nízkym 

podielom mladších zamestnancov vo veku do 29 rokov, čo predikuje osobitné požiadavky na včasnú 

a efektívnu náhradu pracovných síl prostredníctvom kvalitných, aktuálnych a prakticky orientovaných 

programov počiatočného aj ďalšieho vzdelávania v úzkej súčinnosti so zamestnávateľskými subjektmi. 

Z rozboru stavu a štruktúry nezamestnanosti vyplýva, že sektorovo špecifickí UoZ spolu (t. j. bez 

ohľadu na ich pohlavie a vek) tvorili k 31. 12. 2020 cca 7,8 %-ný podiel na celkovom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre NSP. Ich podrobnejšia špecifikácia, vrátane regionálnej distribúcie a chronológie 

v období pandémie nového koronavírusu, je uvedená nižšie. 
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Graf č. 61 Veková štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v sektore 
remeslá a osobné služby od 31.12. 2019 do 31.12. 2020 

Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Počet UoZ spolu (bez ohľadu na vek) s posledným vykonávaným zamestnaním typickým pre sektor 

remeslá a osobné služby od marca 2020 do konca sledovaného obdobia, pod vplyvom pandémie 

COVID-19, vzrástol o cca 36,0 %, pričom od januára 2019 do marca 2020 sa počet UoZ zmenil len 

minimálne. Medziročne od 31. 12. 20219 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ zvýšil o viac ako 40,0 %. 

V sektore remeslá a osobné služby bolo k 31. 12. 2020 najvýraznejšie zastúpenie sektorovo 

špecifických UoZ starších ako 50 rokov, a to približne 5 700 osôb, resp. 45,0 % z celkového počtu 

sektorovo špecifických UoZ. Podiel UoZ v strednom veku bol približne 44,0 % (cca 5 600 osôb) 

a mladších približne 11,0 % (cca 1 400 osôb).  

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ v strednom veku zvýšil približne o 1 800 osôb (cca 

46,0 %), počet starších UoZ o cca 1 700 osôb, resp. o 42,0 % a mladších UoZ o menej ako  450 osôb (cca 

45,0 %). 

Výpočet miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti je založený na vzťahu dvoch vyššie uvedených 

skupín ľudských zdrojov, ktorými sú: 
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- sektorovo špecifickí zamestnanci na základe ich vykonávaného zamestnania zaradení do 

sektora podľa kritéria, či ich zamestnanie možno považovať za typické pre sektor remeslá 

a osobné služby, 

- sektorovo špecifickí UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor remeslá a osobné 

služby. 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti vyjadruje, koľko sektorovo špecifických UoZ pripadá na 

100 ekonomicky aktívnych osôb, t. j. sektorovo špecifických zamestnancov a sektorovo špecifických 

UoZ spolu. Vyjadruje mieru voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami a praktickými skúsenosťami. Metodické podrobnosti výpočtu miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sú uvedené v časti 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Výsledky sú uvedené nižšie 

v nasledujúcom texte a obrázkoch (mapách). 

Obrázok č. 140 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch vyššia, ako bol celoštátny priemer sektora, ktorý presiahol 

18,0 %-nú hranicu. Najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla 39,6 %. Vysoká úroveň miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti mladších osôb, a to nad 

30,0 %, bola aj v Košickom kraji. Naopak, najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 
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v mladšej vekovej kategórii na konci roku 2019 bola v Bratislavskom kraji, iba 6,7 %, a nízka miera 

sledovaného ukazovateľa v rámci sektora bola aj v ďalších regiónoch v západnej časti SR. 

Obrázok č. 141 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

Pri pohľade na regionálnu distribúciu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti strednej vekovej 

kategórie v decembri 2019 možno konštatovať, že v troch krajoch prevýšila priemer sektora. Najvyššia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji, kde dosiahla 18,0 %. V tomto 

roku bol priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti výrazne prekročený 

aj v susednom Košickom kraji, kde dosiahol 16,7 %. Priemer sektora prekročil ešte Banskobystrický kraj. 

Najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb v strednom veku bola v roku 2019 

v Bratislavskom kraji, a to iba 3,4 %. 
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Obrázok č. 142 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb 

starších ako 50 rokov v troch krajoch vyššia, ako priemerná hodnota sektora. Najvyššia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti starších osôb bola v Košickom kraji, kde dosiahla 10,5 %. Jej druhá 

najvyššia hodnota bola v Prešovskom kraji, a to 9,2 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský 

kraj, kde bola v tomto roku najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb (oboch 

pohlaví spolu), a to iba 1,9 %. 
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Obrázok č. 143 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov 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 sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov v troch krajoch, kde zvýšené počty UoZ tvoril taktiež ich 

návrat do miesta trvalého bydliska po strate zamestnania v inom regióne, vrátane zahraničia. U osôb 

vo veku do 29 rokov bola v rámci SR najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Košickom 

a Prešovskom kraji, kde to bolo viac ako 40,0 %. Banskobystrický kraj sa taktiež vyznačoval hodnotou 

nad celoštátnym priemerom a najúspešnejším krajom s najnižšou mierou sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bol Bratislavský kraj, v ktorom dosiahla iba 13,4 %. 

  



404 
 

Obrázok č. 144 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 
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 

V rámci rozboru regionálnej distribúcie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 

29 do 50 rokov v decembri 2020 možno konštatovať, že v troch krajoch (Prešovskom, Košickom 

a Banskobystrickom) prevýšila celoštátny priemer sektora. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti stredných ročníkov bola v Prešovskom kraji, a to 22,8 %. V sledovanom roku bol 

celoslovenský priemer sektora z hľadiska miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti 29 až 50 

ročných výrazne prekročený aj v Košickom kraji, naopak najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji, a to iba cca 6,5 %. 
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Obrázok č. 145 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov 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 

Z hľadiska regionálneho rozloženia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 

rokov v decembri 2020 bolo identifikované, že v troch krajoch (Košickom, Banskobystrickom 

a Prešovskom) prevýšila priemer sektora za celú SR. Najvyššia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti starších osôb v sektore bola v Košickom kraji (13,6 %). Naopak, najnižšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb v roku 2020 bola v Bratislavskom kraji (iba 3,6 %). 

Medziročne (t. j. medzi 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020) dosiahla v tomto sektore zmena miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku do 29 rokov zvýšenie približne o 9,4 p. b. Na základe 

porovnania krajov bol najvyšší nárast zaznamenaný v Trnavskom kraji, a to o viac ako 18,0 p. b. Lepšie 

na tom z hľadiska zmeny (nie stavu) miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol Prešovský kraj, 

kde sledovaná hodnota medziročne vzrástla iba minimálne. Špecifická nezamestnanosť v sektore sa 

najvýraznejšie prejavila v počte mladších osôb, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

vykonávali zamestnania: 

- Pomocný pracovník údržby budov a areálov, 

- Kaderník, 

- Údržbár, 

- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), a taktiež 

- Upratovačka. 
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Medziročná zmena miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb vo veku od 29 do 50 rokov 

počas pandémie COVID-19 (t. j. medzi decembrom 2019 a decembrom 2020) dosiahla v tomto sektore 

nárast približne o 4,6 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol dosiahnutý v Banskobystrickom kraji, a to 

približne o 7,3 p. b. Na druhej strane regionálneho spektra sa z hľadiska zmeny miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti nachádzal Bratislavský kraj, kde medziročný nárast predstavoval približne 

3,1 p. b. Medziročne pandémia nového koronavírusu ovplyvnila zvýšenie sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti najmä u osôb vo veku od 29 do 50 rokov, ktoré bezprostredne pred zaradením do 

evidencie UoZ pracovali v zamestnaniach: 

- Pomocný pracovník údržby budov a areálov, 

- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), 

- Údržbár, 

- Kaderník, a taktiež 

- Upratovačka. 

Rozdiel v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti osôb starších ako 50 rokov v čase pandémie 

nového koronavírusu (t. j. medzi hodnotami za december 2019 a za december 2020) v tomto sektore 

predstavoval približne 2,7 p. b. Najvyšší medziročný nárast bol zaznamenaný v Banskobystrickom kraji, 

a to približne o 4,1 p. b. Na druhej strane regionálneho poradia sa z hľadiska medziročnej zmeny miery 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti starších osôb nachádzal Bratislavský kraj, kde zvýšenie 

predstavovalo iba 1,7 p. b. Pandémia negatívne ovplyvnila najmä tie osoby staršie ako 50 rokov, ktoré 

vykonávali pracovnú činnosť v zamestnaniach: 

- Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), 

- Údržbár, 

- Pomocný pracovník údržby budov a areálov, 

- Vrátnik, ako aj 

- Upratovačka. 

Zhrnutie za sektor: 

V rámci sektora remeslá a osobné služby bol k 31. 12. 2020 najvýraznejší podiel na sektorovo 

špecifickej zamestnanosti identifikovaný u osôb starších ako 50 rokov (cca 61,0 %). Zamestnanci (muži 

aj ženy spolu) vo veku od 29 do 50 rokov tvorili cca 35,0 %-ný podiel na sektorovo špecifickej 

zamestnanosti a podiel mladších do 29 rokov bol cca 4,0 %. V sektore bolo k 31. 12. 2020 najvýraznejšie 
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zastúpenie sektorovo špecifických UoZ starších ako 50 rokov, a to približne 5 700 osôb, resp. 45,0 % 

z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ. Podiel UoZ v strednom veku bol približne 44,0 % (cca 

5 600 osôb) a mladších približne 11,0 % (cca 1 400 osôb). Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2020 sa počet UoZ 

v strednom veku zvýšil približne o 1 800 osôb (cca 46,0 %), počet starších UoZ o cca 1 700 osôb, resp. 

o približne 42,0 % a mladších UoZ o menej ako  450 osôb (cca 45,0 %). Miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti sa zvýšila najvýraznejšie u mladších osôb (bolo ich relatívne málo, a tak i malé 

zvýšenie počtu UoZ vyvolalo výraznejšie zvýšenie miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti). 

Najmenej výrazne sa miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti zvýšila u starších osôb. Vekovo 

starší totiž v sektore zabezpečujú časovo stabilnejšie pracovné miesta a súčasne po ukončení svojej 

pracovnej kariéry z dôvodu odchodu na zaslúžený odpočinok ich kroky nevedú na úrady práce, 

sociálnych vecí a rodiny s cieľom podania žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ. V období pandémie 

sektorovo špecifická nezamestnanosť zasiahla najmä Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. 

Pandémia sa vo všetkých vekových kategóriách prejavila najmä v tých zamestnaniach, ktoré boli 

klasifikované v hlavnej triede zamestnaní 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a v hlavnej triede 

5 - Pracovníci v službách a obchode. 

2.3 Zhrnutie 

Sektorové charakteristiky uvedené v Priebežnej správe č. 12 zachytili vývoj početnosti UoZ, ako aj 

mieru špecifickej nezamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP z vekového a regionálneho hľadiska. Na 

tento účel inovatívne vyvinutý a aplikovaný ukazovateľ „miera sektorovo 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 prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery 

špecifickej nezamestnanosti: 

- mladších (do 29 rokov) v sektoroch: 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, hlavne vysokých počtov čašníkov, servírok, 

predavačov v obchodnej prevádzke, kuchárov, 

▪ automobilový priemysel a strojárstvo, a to najmä montážnych pracovníkov (operátorov) 

v strojárskej výrobe, iných montážnych pracovníkov, operátorov stacionárnych zariadení 

a strojov, automechanikov osobných motorových vozidiel, 
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▪  administratíva, ekonomika, manažment, predovšetkým všeobecných administratívnych 

pracovníkov, pomocných administratívnych pracovníkov, recepčných (okrem hotelového),  

- stredných (od 29 do 50 rokov) v sektoroch: 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, v prvom rade predavačov v obchodnej 

prevádzke, následne čašníkov, servírok, predavačov a kuchárov, 

▪ administratíva, ekonomika, manažment, hlavne všeobecných administratívnych pracovníkov, 

pomocných administratívnych pracovníkov, odborných administratívnych asistentov, 

▪ automobilový priemysel a strojárstvo, najmä montážnych pracovníkov (operátorov) 

v strojárskej výrobe, iných montážnych pracovníkov, operátorov stacionárnych zariadení 

a strojov, automechanikov osobných motorových vozidiel, 

- starších  (starší ako 50 rokov) v sektoroch: 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, predovšetkým predavačov v obchodnej 

prevádzke, pomocníkov v kuchyni, predavačov,  

▪ remeslá a osobné služby, najmä pracovníkov fyzickej ochrany majetku (strážnikov), údržbárov, 

upratovačiek, 

▪ automobilový priemysel a strojárstvo, a to hlavne montážnych pracovníkov (operátorov) 

v strojárskej výrobe, iných montážnych pracovníkov, iných operátorov stacionárnych zariadení 

a strojov, automechanikov osobných motorových vozidiel, 

- všeobecne vo všetkých vekových kategóriách boli ovplyvnené najmä zamestnania s nízkou 

úrovňou zručností v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 - Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci a 5 - Pracovníci v službách a obchode, 

- z pohľadu krajov sa zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej 

nezamestnanosti vyznačovali hlavne Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Tam, kde sa 

pred pandémiou hľadalo pracovné uplatnenie najťažšie, sa situácia zhoršila najvýraznejšie, 

- pandémia zvýraznila roztváranie nožníc v uplatňovaní ľudského činiteľa na trhu práce, keď 

na jednej strane silnejú problémy zabezpečovať kvalifikované odborné činnosti a na druhej 

strane nie sú pracovné príležitosti pre voľné pracovné sily s nedostatkom požadovaných 

vedomostí, zručností a schopností. 

Celkový počet sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 12. 2020 predstavoval približne 160 tis. osôb. 

V tomto počte UoZ metodicky nie sú zahrnuté tie osoby v evidencii UoZ, ktoré nie je možné klasifikačne 

špecifikovať podľa 24 sektorov SRI, pretože bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ nemali 



409 
 

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 160 tis. osôb, bolo cca 17,7 % mladších do 29 rokov, cca 

51,4 % v strednom veku od 29 do 50 rokov a cca 30,9 % starších ako 50 rokov. Prehľad o ich distribúcii 

v sektorovej štruktúre poskytujú nasledujúce súhrnné tabuľky. 

Tabuľka č. 10 Štruktúra sektorovo  špecifických UoZ v SR v rámci jednotlivých vekových kategórií 
k 31. 12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
Poznámka: Presný súčet podielov, ktoré sú v tabuľke zobrazené na jedno desatinné miesto, je rovných 100 %.  

Interpretácia číselných údajov v tabuľke je nasledovná: Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ 

v SR starších ako 50 rokov k 31. 12. 2020 tvorili približne 4,1 %-ný podiel tí UoZ starší ako 50 rokov, 

Sektor
Mladší UoZ (do 

29 rokov)

Strední UoZ (od 

29 do 50 rokov)

Starší UoZ (starší 

ako 50 rokov)

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 2,6% 2,9% 4,1%

Ťažba a úprava surovín, geológia 0,2% 0,7% 1,9%

Potravinárstvo 1,6% 1,8% 1,8%

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 0,9% 2,4% 2,8%

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 2,2% 2,8% 3,5%

Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 0,4% 0,2% 0,3%

Chémia a farmácia 0,9% 0,8% 0,9%

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 0,4% 0,5% 0,8%

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 0,4% 0,4% 0,5%

Automobilový priemysel a strojárstvo 13,2% 10,7% 11,6%

Elektrotechnika 2,6% 2,3% 2,1%

Energetika, plyn a elektrina 0,5% 0,5% 0,9%

Voda, odpad a životné prostredie 1,1% 1,8% 3,5%

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 9,6% 10,1% 10,3%

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 32,2% 24,3% 16,7%

Doprava, logistika, poštové služby 8,7% 7,4% 7,2%

Informačné technológie a telekomunikácie 1,1% 1,2% 0,5%

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 1,2% 1,6% 1,0%

Kultúra a kreatívny priemysel 1,0% 0,9% 0,8%

Vzdelávanie, výchova a šport 1,9% 1,9% 1,6%

Verejné služby a správa 0,7% 1,0% 1,1%

Administratíva, ekonomika, manažment 9,9% 13,4% 9,4%

Zdravotníctvo, sociálne služby 1,9% 3,5% 5,1%

Remeslá a osobné služby 4,9% 6,9% 11,6%

Spolu v rámci jednotlivých vekových kategórií 100,0% 100,0% 100,0%
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ktorých posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do evidencie UoZ prislúchalo do skupiny 

zamestnaní typických pre sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. (Hodnota 4,1 % je 

uvedená v prvom riadku a treťom stĺpci tabuľky, všetci sektorovo špecifickí UoZ v SR sú rozdelení 

najprv podľa veku a potom do 24 sektorov NSP.). Čiže zo všetkých UoZ v kategórií starších ako 50 rokov 

v SR malo cca 4,1 % predchádzajúcu prax v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

s možnosťou uplatnenia ich odborných vedomostí, zručností a skúseností v tomto, resp. iných 

sektoroch. 

Tabuľka č. 11 Podiely jednotlivých sektorov SRI a vekových kategórií UoZ na celkovom počte 
sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 12. 2020 

 
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
Poznámka: Presný súčet podielov, ktoré sú v tabuľke zobrazené na jedno desatinné miesto, je rovných 100 %.  

Sektor
Mladší UoZ (do 

29 rokov)

Strední UoZ (od 

29 do 50 rokov)

Starší UoZ (starší 

ako 50 rokov)

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 0,5% 1,5% 1,3%

Ťažba a úprava surovín, geológia 0,0% 0,4% 0,6%

Potravinárstvo 0,3% 0,9% 0,6%

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 0,2% 1,2% 0,9%

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 0,4% 1,4% 1,1%

Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 0,1% 0,1% 0,1%

Chémia a farmácia 0,2% 0,4% 0,3%

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 0,1% 0,2% 0,2%

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 0,1% 0,2% 0,2%

Automobilový priemysel a strojárstvo 2,3% 5,5% 3,6%

Elektrotechnika 0,5% 1,2% 0,6%

Energetika, plyn a elektrina 0,1% 0,3% 0,3%

Voda, odpad a životné prostredie 0,2% 0,9% 1,1%

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 1,7% 5,2% 3,2%

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 5,7% 12,5% 5,2%

Doprava, logistika, poštové služby 1,5% 3,8% 2,2%

Informačné technológie a telekomunikácie 0,2% 0,6% 0,2%

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 0,2% 0,8% 0,3%

Kultúra a kreatívny priemysel 0,2% 0,5% 0,2%

Vzdelávanie, výchova a šport 0,3% 1,0% 0,5%

Verejné služby a správa 0,1% 0,5% 0,3%

Administratíva, ekonomika, manažment 1,8% 6,9% 2,9%

Zdravotníctvo, sociálne služby 0,3% 1,8% 1,6%

Remeslá a osobné služby 0,9% 3,5% 3,6%

Spolu za jednotlivé vekové kategórie 17,7% 51,4% 30,9%

Úhrn za celú SR 100%
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Interpretácia číselných údajov v tabuľke je nasledovná: Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ 

v SR (t. j. všetkých sektorov a vekových kategórií spolu) k 31. 12. 2020 tvorili približne 1,3 %-ný podiel 

tí UoZ, ktorí boli starší ako 50 rokov a ich posledné vykonávané zamestnanie pred zaradením do 

evidencie UoZ prislúchalo do skupiny zamestnaní typických pre sektor poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov. (Hodnota 1,3 % je uvedená v prvom riadku a treťom stĺpci tabuľky, zobrazuje 

podiel danej kombinácie vek/sektor vypočítanej zo všetkých sektorovo špecifických UoZ v SR). Čiže zo 

všetkých sektorovo špecifických UoZ bez rozdielu veku v SR bolo cca 1,3 % starších ako 50 rokov 

s predchádzajúcou praxou v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, s možnosťou využitia 

odborných vedomostí, zručností a skúseností v tomto, resp. iných sektoroch. 
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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 

V súvislosti s dokumentom Ministerstva hospodárstva SR41: „Podpora inovatívnych riešení v 

slovenských mestách“42 je realizovaná významná aktivita v rámci podpory tzv. Smart City43 projektov 

v Slovenskej republike. V dokumente sú rozpracované hlavné aspekty44 tejto témy spolu s návrhom na 

ich implementáciu v praxi prostredníctvom podnikateľských subjektov, vrátane podporných 

mechanizmov a zoznamu príkladov dobrej praxe – doma i v zahraničí. Dokument obsahuje aj možnosti 

financovania na rôznych úrovniach a identifikuje skúsenosti, ale aj problémy s využívaním vybraných 

prostriedkov. Konštatuje sa v ňom, že momentálne neexistuje45 koordinátor na podporu Smart City 

projektov, najmä kvôli prierezovosti témy, ktorá komplikuje jednoznačné určenie gestora a preto sa 

komplikuje implementácia projektov inovatívnych riešení v našich mestách. Koncept Smart City je 

vnímaný ako výzva a príležitosť pre malé a stredné podniky na Slovensku. 

Postupná transformácia ekonomiky z industriálnej na znalostnú mení nielen ekonomický, ale aj 

spoločenský život. Mestá a regióny predstavujú hlavnú hnaciu silu pre inovácie a využívanie nových 

technológií. Jednou z inovácií je napríklad aj digitalizácia, ktorá integruje digitálne technológie do 

života každého občana. Okrem pozitív však prináša aj zvýšené požiadavky napríklad na kybernetickú 

bezpečnosť (v súvislosti s ochranou osobných údajov či citlivej infraštruktúry). Významnou inováciou 

 
41 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Inovácie – Stratégie a politiky – Podpora inovatívnych riešení 

v slovenských mestách [online]. [cit. 2021-12-07]. Dostupné na internete: Podpora inovatívnych riešení v slovenských 
mestách | Stratégie a politiky | Inovácie | MHSR 

42 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách [online]. [cit. 2021-
12-07]. Dostupné na internete: n5m7duxS.pdf (mhsr.sk) 

43 Sú to podľa jedného z prístupov mestské oblasti, v rámci ktorých sa informačné a komunikačné technológie 
využívajú ako nástroj na riešenie zložitých problémov. Podľa iného prístupu to predstavuje rozvinuté mesto, 
ktoré vytvára udržateľný hospodársky rozvoj a kvalitu života tak, že vyniká v niektorých fundamentálnych 
oblastiach, ako napr.: ekonomika, doprava, mobilita, životné prostredie, obyvatelia či samospráva. Podľa 
Európskej  komisie je to mesto využívajúce tradičné siete a služby efektívnejšie, a to vďaka nasadeniu 
digitálnych a telekomunikačných technológií, čo pozitívne vplýva nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie. 

44 technologické, sociálne a ekonomické 
45 dokument spomína, že teoreticky úlohu koordinátorov zohrávajú tri ústredné orgány štátnej správy: Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, MH SR a MDV SR  

https://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/smart-cities
https://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/smart-cities
https://www.mhsr.sk/uploads/files/n5m7duxS.pdf
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je napr. aj internet vecí, ktorý cez dáta vygenerované senzormi, meracími a ďalšími zariadeniami do 

jednej siete umožňuje donedávna nemysliteľnú komunikáciu prístrojov a strojov a získavanie 

informácií pre optimalizáciu ich využitia.  

Tvorba a realizácia predmetných projektov si postuluje zapojenie všetkých skupín obyvateľstva. 

Významnú úlohu pritom zohrávajú podniky46 a tieto projekty vznikajú ako výsledok partnerstva medzi 

konkrétnym mestom a podnikom/podnikmi. Rôzne startupy môžu len napomôcť pri rozvojových 

iniciatívach inteligentných miest a preto by sa mali priamo zahrnúť do akéhokoľvek konceptu projektu 

Smart City, rovnako ako rôzne co-workingové priestory, inkubátory a akcelerátory - ako kreatívne 

podnikateľské centrá. Nezastupiteľnú úlohu tu majú vzdelávacie a výskumné organizácie, rovnako tak 

aj mimovládne organizácie, ktoré riešia sociálne a environmentálne témy alebo napríklad aj 

formovanie kvalitnejšieho podnikateľského prostredia. Ďalšími nemenej dôležitými skupinami sú rôzne 

expertné, profesijné a stavovské organizácie a samozrejme na začiatku koncepcie aj vyššie územné 

celky, ktoré pripravujú regionálne inovačné stratégie a príslušné ministerstvá. 

Inovácie sa dostávajú do života jednotlivcov vo všetkých ohľadoch, či už ako pasívnych prijímateľov 

rôznych technológií a vymožeností v súkromnom živote alebo ako ich aktívnych využívateľov pri práci 

v zamestnaní, či samotných tvorcov nových zariadení, prístrojov a procesov. Inováciami začína dýchať 

každodenný bežný život zamestnaných i nezamestnaných, mladých i starších občanov, dokonca i detí. 

Každodenný tlak digitalizácie zvyšuje dopyt po nových vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách 

vo všetkých vekových kategóriách obyvateľstva.   

Informácie o vplyve rôznych inovácií na pracovnú sféru zasahujúcu do života zamestnávateľov 

i zamestnancov v podobe požiadaviek na odborné vedomosti a odborné zručnosti sú uvedené v 

nasledujúcich podkapitolách, ktoré mapujú zmeny v garantovaných NŠZ za všetky sektory národného 

hospodárstva SR v sledovanom období. 

3.1 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

V rámci sledovaného obdobia boli zrealizované štyri druhy zmien v garancii NŠZ, ktoré boli schválené 

sektorovými radami. Išlo o: 

1. presun garantovaného NŠZ z jednej sektorovej rady do druhej, 

 
46 napríklad z oblasti informatiky, energetiky či elektrotechniky 
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2. doplnenie nových NŠZ do zoznamov garantovaných NŠZ, 

3. vyradenie vybraných NŠZ zo zoznamov garantovaných NŠZ, 

4. zlúčenie viacerých NŠZ do jedného,  

5. rozdelenie jedného NŠZ do viacerých a 

6. premenovanie názvov garantovaných NŠZ. 

Podrobnejšie informácie sú uvádzané v nasledujúcich podkapitolách. 

 Určenie autorstva k NŠZ 

Určenie autora u garantovaných NŠZ, ktoré ho doteraz nemali priradeného, resp. pôvodný autor sa 

vzdal autorstva, prebiehalo aj v tomto období. Podrobnejšie informácie sú uvádzané v Informáciách 

tajomníkov jednotlivých sektorových rád.  

 Zhrnutie presunov garancií NŠZ  

V sledovanom období prišlo k jednému presunu garantovaného NŠZ – zo Sektorovej rady pre vodu, 

odpad a životné prostredie bol NŠZ: Manažér závlah presunutý do Sektorovej rady pre 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. 

Tabuľka č. 12 Sumarizácia evidencie presunutých garantovaných NŠZ za sektorové rady 
v sledovanom období 

P. 
č.  

Názov 
NŠZ 

Pôvodná garantujúca 
sektorová rada 

Nová garantujúca sektorová rada Presun 
potvrdený 

1 Manažér 
závlah 

Sektorová rada pre vodu, 
odpad a životné prostredie 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

áno 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ  

Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy bolo schválených 5 návrhov na zrušenie, išlo tentokrát až 

o 14 NŠZ v rámci dvoch sektorových rád, ktoré boli zrušené (viď tabuľka nižšie). 
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Tabuľka č. 13 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 
verejné služby a správu 

Odborný pracovník na súde 3411003 2 
Ide o podmnožinu všeobecného NŠZ “Súdny úradník”, 
kde sú zahrnuté aj kompetencie na túto pozíciu. 

Áno 

2 Politológ   2633004 7 

Tento NŠZ pôvodne patril pod Sektorovú radu 
vzdelávanie. NŠZ nebol ani vytvorený (spracovaný). 
Podľa Sektorovej rady ide o pracovnú pozíciu, nie o 
štandard zamestnania. Navyše existuje len málo 
pracovných pozícií tohto typu, aj to výhradne v 
súkromnom sektore a nie vo verejnej správe. 

Áno 

3 
Pracovník vyhodnocovania 
dôb poistenia 

4419002 4 

Jednalo sa o pozíciu, ktorá sa už v Sociálnej poisťovni 
nevyskytuje a kompetencie (OV, OZ) boli už v 
predchádzajúcom období prerozdelené medzi ostatné 
štandardy z tejto oblasti. 

Áno 

4 
Predseda grémia, predseda 
kolégia 

2612003 2 
Duplicita –  zlúčenie s NŠZ sudca, keďže ide o pridruženú 
funkciu, ktorú vykonáva sudca (spracovaný ako 
samostatný NŠZ).  

Áno 

5 
Predseda, podpredseda 
súdu 

2612002 7 Duplicita a včlenenie kompetencií do NŠZ "Sudca". Áno 

6 
Probačný a mediačný 
úradník 

2619008 7 
Duplicita s iným NŠZ – tieto pozície a aj kompetencie sú 
rozpracované v rámci všeobecného NŠZ “Súdny 
úradník”. 

Áno 

7 Pyrotechnik 2149999  

Nespracované NŠZ. Je buď nesprávne zatriedené 
(Pyrotechnika majú v Sektorovej rade pre ťažbu a úpravu 
surovín (Strelmajster) alebo ak bol tento Pyrotechnik 
myslený ako pracovná pozícia z oblasti vojenstva, tak 
patrí pod vojenské NŠZ, ktoré však nie sú delené podľa 
pracovných pozícií ale podľa hodností. 

Nie 

8 Redaktor právnych textov 2642011 2 Duplicita NŠZ so všeobecným Redaktorom. Áno 

9 
Špecialista informačnej 
bezpečnosti a ochrany 
osobných údajov 

2421008 7 
Tento NŠZ nebol v predchádzajúcom projektovom 
období spracovaný a schválený, nakoľko duplikoval NŠZ 
zo sektora IT  (Špecialista bezpečnosti IKT, Špecialista 

Nie 
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P. 
č. 

Garantujúca sektorová 
rada 

Názov NŠZ SK ISCO-08 
Úroveň 
SKKR 

Dôvod zrušenia 
Zverejnený 
NŠZ v IS 

kybernetickej bezpečnosti). Z dôvodu tejto duplicity bolo 
navrhnuté nerozpracovávať tento NŠZ.  

10 

Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu a 
šport 

Fyzik elektriny a 
magnetizmu 

2111006 7 Zrušený – posunutý na garanciu Aliancii. Áno 

11 Fyziológ 2131003 7 Zrušený – posunutý na garanciu Aliancii. Áno 

12 Geograf 2632003 2 Zrušený – posunutý na garanciu Aliancii. Nie 

13 
Riadiaci pracovník 
výskumnej inštitúcie 

1223001 2 Zrušený – posunutý na garanciu Aliancii. Nie 

14 
Riaditeľ školy a školského 
zariadenia 

1345004, 
1345007 

 Rozdelenie NŠZ na 7 nových NŠZ a zánik NŠZ Nie 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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 Nové NŠZ zaradené do štruktúry garantovaných NŠZ 

V sledovanom období boli schválené iba dva návrhy nových NŠZ, a to za dve sektorové rady. 

Tabuľka č. 14 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 poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

Manažér závlah 2132016 Áno 

2 Sektorová rada pre potravinárstvo 
Špecialista pre riadenie 
výroby pokrmov, 
polotovarov a jedál 

- Áno 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Návrhy na premenovanie NŠZ 

V sledovanom období bolo schválených 7 návrhov na premenovanie garantovaných NŠZ, a to za tri 

sektorové rady. 

Tabuľka č. 15 Sumarizácia evidencie premenovania NŠZ za sektorové rady v sledovanom období 
P. 
č. 

Garantujúca sektorová rada Nový názov NŠZ Pôvodný názov NŠZ Zverejnený NŠZ v IS 

1 
Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

Poradca pre 
pôdohospodárstvo 

Poradca pre 
poľnohospodárstvo  

Nie 

2 

Sektorová rada pre verejné 
služby a správu 

Špecialista v oblasti ochrany 
utajovaných skutočností 

Špecialista v oblasti 
utajovaných 
skutočností 

Áno 

3 Sudca 
Sudca, predseda 
senátu 

Áno 

4 Súdny úradník Vyšší súdny úradník Áno 

5 Súdny poradca 
Súdny poradca 
ústavného súdu 

Áno 

6 
Špecialista na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí 

Špecialista na výkon 
opatrení sociálno-
právnej ochrany detí 

Nie 

7 
Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 

Špecialista v zariadení 
sociálnoprávnej ochrany detí 

Špecialista v 
zariadení 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a v 
sociálnych službách 

Nie 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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 Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ  

Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy nebolo odsúhlasené žiadne zlúčenie, v sledovanom období 

prišlo k viacerým zlúčeniam NŠZ (viď nasledujúca tabuľka). Najviac zlúčení mala Sektorová rada pre 

kultúru a kreatívny priemysel. 

Tabuľka č. 16 Sumarizácia evidencie zlúčenia NŠZ za sektorové rady v sledovanom období 
P. 
č. 

Garantujúca sektorová rada Pôvodný názov NŠZ 
Názov nového 
zlúčeného NŠZ 

SK ISCO-
08 

1 Sektorová rada pre 
administratívu, ekonomiku, 
manažment 

Riadiaci pracovník (manažér) 
právneho útvaru 

Riadiaci pracovník 
(manažér) právneho 
útvaru 

1349005 

2 
Riadiaci pracovník (manažér) v 
právnych službách 

3 
Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 

Verejný zdravotník špecialista v 
oblasti zdravia pri práci Verejný zdravotník 

špecialista v oblasti 
zdravia pri práci 

2263009 

4 
Verejný zdravotník špecialista v 
preventívnom pracovnom 
lekárstve a toxikológii 

5 

Sektorová rada pre kultúru a 
kreatívny priemysel 

Technik záznamu a prepisu Technik operátor 
štúdiovej techniky 

 
6 Štúdiový technik 

7 Technik na prepojovači 
Operátor technickej 
kontroly vysielania 

3521020 
8 

Operátor technickej kontroly 
vysielania a výroby 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Návrhy na rozdelenie jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy nebolo odsúhlasené žiadne rozdelenie NŠZ do viacerých 

nových, si v sledovanom období Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport rozdelila jeden NŠZ 

do 7-ich nových NŠZ. 

Tabuľka č. 17 Sumarizácia evidencie rozdelenia NŠZ za sektorové rady v sledovanom období 
P. 
č. 

Garantujúca sektorová rada Pôvodný názov rozdeleného NŠZ Názov NŠZ 

1 

Sektorová rada pre vzdelávanie, 
výchovu a šport 

Riaditeľ školy a školského 
zariadenia 

Riaditeľ materskej školy 

2 Riaditeľ základnej umeleckej školy 

3 
Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej 
školy 

4 
Riaditeľ školy deti a žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

5 
Riaditeľ školského výchovno-
vzdelávacieho zariadenia (centrum 
voľného času, školský internát) 

6 
Riaditeľ špeciálneho výchovného 
zariadenia (diagnostické centrum, 
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P. 
č. 

Garantujúca sektorová rada Pôvodný názov rozdeleného NŠZ Názov NŠZ 

reedukačné centrum, liečebno-
výchovné sanatórium) 

7 

Riaditeľ školského zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie 
(centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, centrum 
špeciálno-pedagogického poradenstva) 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ 

Aktualizované počty garantovaných NŠZ sú uvedené v Aktivite č. 1 v časti: „Sumárne zhodnotenie 

zmien počtu garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady“. Celkovo je možné konštatovať, že 

u väčšiny sektorových rád (16) sa v sledovanom období počty nezmenili. Celkový počet garantovaných 

NŠZ je 1 932, čo je o 10 NŠZ menej ako v predchádzajúcom období. Najväčší úbytok nastal v Sektorovej 

rade pre verejné služby a správu (-9 NŠZ). 

Nasledujúci graf uvádza aktuálne podielové zastúpenie NŠZ v jednotlivých sektorových radách z 

celkového počtu - s uvedením výšky % podielu.  
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Graf č. 62 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. 12. 2021 

3.2 Metodická a organizačno-technická pomoc v oblasti garantovaných NŠZ 

3.2.1 Zmeny položiek v štruktúre NŠZ 

3.2.1.1 Aktivity v oblasti SZČ 

V sledovanom období bol aktualizovaný balíček odborných vedomostí a odborných zručností 

v súvislosti so živnostenským podnikaním v rámci práce s potravinami. Členovia pracovnej skupiny, 

ktorá vznikla na účel aktualizácie predmetného balíčka, upravili požiadavky na odborné vedomosti 

a odborné zručnosti v spolupráci s Realizačným tímom SRI. Dňa 29. 11. 2021 bol balíček schválený 

Sektorovou radou pre potravinárstvo a následne bol postúpený na schválenie Alianciou. 

Vzhľadom na to, že v časti „SZČ“ bude v nasledujúcom období možné vybrať si aj možnosť: podnikanie 

podľa osobitných právnych predpisov, Realizačný tím SRI v sledovanom období pripravil základný 

balíček požadovaných odborných vedomostí a odborných zručností, ktoré v nasledujúcom období 
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skonzultuje s vybranými členmi pracovnej skupiny a následne (po schválení Sektorovou radou pre 

remeslá a osobné služby) odovzdá Aliancii na schválenie. 

3.2.2 Aktualizácia Metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI 

a prezentácie na školenie  

Manuál bol v sledovanom období viackrát aktualizovaný v nadväznosti najmä na zmeny v časti 

„Inovácie“47. Najnovšia verzia manuálu sa nachádza v prílohe č. 66.  

 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI 

3.2.3.1 Formy metodickej a organizačno-technickej pomoci  

Vstupnou metodickou pomocou pre nových autorov a členov pracovných skupín pri tvorbe a revízii 

NŠZ sú každomesačné školenia, resp. individuálne školenia realizované tajomníkmi sektorových rád. 

Do pripomienkovania prierezových NŠZ sa aktívne zapájajú členovia ETFP a v priebehu celého procesu 

tvorby/revízie NŠZ sa autorom a členom pracovných skupín venujú tajomníci a metodici Realizačného 

tímu SRI. 

V sledovanom období Realizačný tím SRI, v rámci metodickej pomoci, vytvoril krátke videoškolenie: 

https://youtu.be/YY3tcAQD1lc, ktoré sa týkalo všetkých oblastí „Inovácií“, v rámci ktorých boli v IS 

NSP/SRI doplnené nové funkcionality. 

 

 
47 oblasť na vrchnej tmavozelenej lište, ktorá dopĺňa informácie o inováciách na karte zamestnania 

https://youtu.be/YY3tcAQD1lc
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 Expertný tím finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ 

V sledovanom období členovia ETFP pripomienkovali nasledujúce prierezové NŠZ (viď tabuľka). Spolu išlo o 11 NŠZ a pripomienky boli riešené prostredníctvom 

tajomníka Sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment. 

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 

harmonogramu 
Pripomienkujúci 

expert 

1 1213001 Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu  R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

august 2021 Bernátek  

2 2421005 Špecialista kontrolingu  R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

august 2021 Bernátek  

3 1219005 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly T 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

august 2021 Nemeth  

4 1219001 Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru  R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

september 2021 Rievajová  

5 2422001 Špecialista podnikovej stratégie T 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

september 2021 Nemeth  

6 1212003 
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť 
odmeňovania a benefitov  

R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

september 2021 Pongrácz 

7 2411003 Audítor  R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

september 2021 Bernátek  

8 2421004 
Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce 
(normovač)  

R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

október 2021 Bernátek  

9 2411002 Špecialista účtovník  R 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Rievajová  

10 2619004 Exekútor T 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Bernátek  

11 2619005 Exekútorský koncipient T 
Administratíva, ekonomika, 
manažment 

november 2021 Pavelka  

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Na nasledujúce obdobie sa (podľa preferencií členov ETFP) rozdelilo 10 prierezových NŠZ, ktoré títo 

budú pripomienkovať v období mesiacov december 2021 – január 2022. 

Tabuľka č. 19 Rozdelenie prierezových NŠZ na pripomienkovanie členmi ETFP v období mesiacov 
december 2021 – január 2022 

P. 
č. 

Názov prierezového NŠZ Oblasť 
Termín podľa 

harmonogramu 
Pripomienkujúci 
expert 

1 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 
investícií  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

december 2021 Pongrácz 

2 
Špecialista riadenia rizík (okrem 
bankovníctva a poisťovníctva)  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

december 2021 Bernátek 

3 
Špecialista riadenia zmien (krízového 
riadenia)  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

december 2021 Nemeth 

4 Odborný pracovník podnikový ekonóm 
Administratíva, ekonomika, 

manažment 
december 2021 Rievajová 

5 Vedúci sekretariátu, kancelárie 
Administratíva, ekonomika, 

manažment 
január 2022 Pongrácz 

6 Supervízor zákazníckeho centra  
Administratíva, ekonomika, 

manažment 
január 2022 Pavelka 

7 Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ) 
Administratíva, ekonomika, 

manažment 
január 2022 Bernátek 

8 Špecialista náboru a výberu pracovníkov  
Administratíva, ekonomika, 

manažment 
január 2022 Nemeth 

9 
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť 
vzdelávania a rozvoja pracovníkov  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

január 2022 Rievajová 

10 
Riadiaci pracovník v oblasti správy a 
vymáhania pohľadávok  

Administratíva, ekonomika, 
manažment 

január 2022 Pavelka 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

 Vyhodnotenie školení  

V sledovanom období sa, rovnako ako v predchádzajúcom období, realizovali školenia pre autorov 

a členov pracovných skupín, a to vždy na začiatku mesiacov (október – december 2021). Za sledované 

obdobie bolo vyškolených 12 účastníkov. Tajomníci v niektorých prípadoch vyškolili nových expertov 

individuálne, nakoľko sa stanovených školení nemohli zúčastniť. 

Prezenčné listiny je možné nájsť v prílohe č. 67 a v prílohe č. 69 sú uvedené printscreeny z obrazoviek 

jednotlivých školení. 

Tabuľka č. 20 Prehľad školení v mesiacoch október - december 2021 

P. č. 
školenia Termín školenia 

Časový rozsah 
školenia  

Počet nahlásených 
účastníkov 

Počet reálne 
vyškolených 
účastníkov 

22 1. 10. 2021 2 h 7 3 
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P. č. 
školenia Termín školenia 

Časový rozsah 
školenia  

Počet nahlásených 
účastníkov 

Počet reálne 
vyškolených 
účastníkov 

23 2. 11. 2021 1h 30m 12 7 

24 2. 12. 2022 1h 7 2 

Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich obdobiach bolo zrealizovaných už 21 školení, poradové číslo 
školenia uvedeného v tabuľke v prvom riadku sa začína poradovým číslom 22.  

Graf č. 63 Porovnanie plánovaného počtu expertov na školenie s realitou  

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.2.5.1 Vyhodnotenie otázok zo školení 

22. školenie viedla Mgr. Marcela Schmidtová a účastníci nemali žiadne otázky. 

23. školenie viedol Ing. Denis Khandl a účastníci mali viaceré otázky, na ktoré odpovedala metodička 

SRI: 

- Otázka č. 1: „Ako sa rozhoduje, ktorej sektorovej rade patrí daná problematika – (Biofyzika 

ako príklad) – ako sa priraďujú/korigujú návrhy NŠZ v rámci kategorizácie OV/OZ?” 

- Odpoveď č. 1: „Priradenie jednotlivých OV a OZ závisí od toho, ako boli vyberané z databáz 

a používané v jednotlivých sektorových radách. Nie je chyba vyberať a používať OV z iných 

sektorov, nakoľko aj takto bude viditeľný prienik využívania OV/OZ  naprieč jednotlivými 

sektormi v rámci oblastí konkrétnej problematiky. V databáze napríklad existujú OV, ktoré sú 

prierezové – t.j. nepatria žiadnej sektorovej rade a sú využívané všeobecne – ako napr. BOZP, 

vnútorné smernice a pod.. Existujú aj tzv. špecifické OV, ktoré sú využívané len v určitých 
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konkrétnych situáciách pre konkrétne štandardy. Z každej z týchto oblastí je možné vyberať 

si pre svoj štandard potrebné OV – bez ohľadu na to, ktorej sektorovej rade prislúchajú.“ 

- Otázka č. 2: „Nedala by sa oddeliť klasifikácia ISCED v rámci zdravotníctva od sociálnej 

pomoci – v rámci medzinárodného porovnania zosúladenia Zdravotníctva a sociálnej 

pomoci?“ 

- Odpoveď č. 2: „Oblasť ISCED predstavuje doplnenie štatistickej informácie a bližšiu 

špecifikáciu pre priradenú odporúčanú úroveň vzdelania v rámci konkrétneho NŠZ, ktorá 

vychádza z platnej národnej klasifikácie vzdelania. Systém ponúkne možnosť výberu podľa 

základnej stanovenej výšky odporúčaného vzdelania, nie je ju však nutné vyplniť. I pri tejto 

klasifikácii sa vychádza z úrovní, ktoré sú nadefinované podľa medzinárodnej normy UNESCO 

a stupne sú popísané podľa nej.“ 

24. školenie viedla Ing. Malvína Dudášová. Školenia sa zúčastnili dvaja experti a títo nemali žiadne 

otázky. 

3.3 Tvorba a revízia garantovaných NŠZ 

3.3.1 Tvorba/revízia NŠZ v súvislosti s výkonom znaleckých, prekladateľských 

a tlmočníckych činností 

Aj v tomto období boli v rámci tvorby/revízie riešené také NŠZ, v ktorých bolo možné vykonávať aj 

znalecké činnosti. Väčšinou vyberali autori do časti NŠZ: „Znalecké činnosti“ vhodné OV a OZ priamo 

z databáz, pričom nenavrhovali nové znenia. Väčšina sektorových rád si však necháva problematiku 

znaleckých činností otvorenú až do nasledujúcich období, kedy plánujú naraz otvoriť viaceré NŠZ 

a dopĺňať predmetnú oblasť o požadované OV a OZ. 

3.3.2 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa remeselných 

a viazaných živností 

Plynulo pokračovala spolupráca s expertami zo Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, kedy títo 

boli prizvaní do pracovnej skupiny, aby v rámci medzisektorovej spolupráce v stanovenom období 

pripomienkovali vybrané NŠZ, ktoré je možné vykonávať aj formou remeselnej živnosti. V sledovanom 

období boli expertami pripomienkované nasledujúce NŠZ (viď ďalšia tabuľka). 

 



426 
 

Tabuľka č. 21 Zoznam expertov zapojených do pracovných skupín v súvislosti s výkonom remeselných živností pre NŠZ 
Sektorová rada Názov NŠZ T/R Obdobie Zapojený expert Pripomienky 

Sektorová rada 
pre automobilový 

priemysel a 
strojárstvo 

Operátor zvárania R jún 2021 Marek Dermek 
„Nemám žiadne výhrady ani pripomienky. Kolegovia z ,,brandže” obsiahli túto NSŽ v 
plnom rozsahu“. 

Zvárač kovov R máj 2021 Jozef Jasenák 

V popis je uvedené že: ,,...zvárač kovov vykonáva pohyb zváracím horákom, ktorého 
konštrukcia je závislá od použitej metódy zvárania. Vykonáva zváračské práce rôznymi 
metódami, napr. zváranie plameňom, zváranie obalenou elektródou elektrickým 
oblúkom, zváranie v ochranných atmosférach, a pod. Čistí zvárané plochy, vyrovnáva, 
upína, stehuje, prípadne predbežne upravuje obrobky a upravuje zvary do finálnej 
podoby”.  
Nepoužiteľné pre metódy podľa EN 4063 – existuje rad metód bez použitia horáka 
napr. aluminotermické zváranie atď. Systémový nedostatok zadania a neodborného 
spojenia diametrálne odlišných technológií vid Zasadnutie Sektorovej rady pre 
strojárstvo 2015! 

Stredné odborné vzdelanie s výučným listom nie je podmienkou na získanie 
oprávnenia pre zváranie. Chýba presné rozčlenenie podľa jednotlivých technológií – 
viď Rozhodnutie SR 2011 s fatálnym dopadom na štatistiku. 

Popísané kompetencie sú nevyžadované viď napr. Matematika. Pozn. – kde a kedy to 
niekto vyžaduje? /napr. kurzy marginalizovaných skupín cez UPSVAR.../. 

Nepresná a nepoužiteľná terminológia viď: Vplyv postupnosti zvárania, typu zvaru, 
presnosti montáže na vznik deformácií a pnutí vo zváraných konštrukciách. Spôsoby 
obmedzenia deformácií pri zváraní/ presnosť montáže je čo vlastne, pnutie miesto 
napätí atď. – chce to odborný pohovor s predkladajúcimi osobami/. Nanoštruktúru 
zvárač nevie ako posúdiť – je to nepoužiteľná predstava. 

Odborné zručnosti sú predsa popísané v príslušných normách. Popis nerieši znovu 
odlišnosti jednotlivých metód viď z popisu: zváranie elektrickým oblúkom, zváranie 
plameňom a rezanie kyslíkom – kde je napr. odporové zváranie, rezanie je samostatná 
karta atď. 

Je nutné presne popísať čo pre ktorú technológiu je potrebné a nie paušálne uviesť 
nepoužiteľné pomôcky pre radového zvárača ako napr.: 
signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. 
osobný dozimeter, detektor plynu CO) 
............ 
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Sektorová rada Názov NŠZ T/R Obdobie Zapojený expert Pripomienky 

Stroje a zariadenia 
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, 
RTG, CT sken...) 
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné 
súpravy...)/kde pri zváraní niekto používa rotavátory ? a iné ...../ 
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...) 
Zváračky sú predsa zváracie zdroje bežne používané pri jednotlivých metódach 
zvárania - zahrnuté sú medzi pomôcky ..... 

Chýba oprávnenie podľa STN 14732 Zvárač operátor/zoraďovač odporového zvárania 

Výkon zváračských prác patrí medzi voľné živnosti - nepožaduje sa pre vydanie 
živnostenského oprávnenia preukázanie odbornej spôsobilosti /výnimka je zváranie 
vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 - viazaná živnosť/. 

K uvedenému textu: Zodpovednosť za výsledky a hodnoty Nízka zodpovednosť, 
prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné)? A čo napr. zváranie 
plynárskych potrubí???? 

Zvárač plastov R 
august 
2021 

Jozef Jasenák 

Pripomienky sú prakticky totožne s pripomienkami ,,Zvárač kovov” 

Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky); Ochrana horných končatín 
(rukavice, rukávy, podložky, chrániče); Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare); 
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy); Ochrana celého tela (odevy, 
kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky) 

Aký zákon platí pre plasty ? 

Nevyžaduje sa prevažne v automotive práve žiadne osvedčenie – viď agentúry 

Absentujú potrubia, resp. produktovody 
C PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu 
C28 Výroba strojov a zariadení i. n. 
C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov 
C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov 
C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov 
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Sektorová rada Názov NŠZ T/R Obdobie Zapojený expert Pripomienky 

Výkon zváračských prác patrí medzi voľné živnosti - nepožaduje sa pre vydanie 
živnostenského oprávnenia preukázanie odbornej spôsobilosti /výnimka je zváranie 
vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 - viazaná živnosť/. 

Zváračka je označenie zváracieho zdroja a nie Klasifikácie – napr. ak existuje baník tak 
vytvoríme novotvar baníčka .... 

Vypustiť: okrem základných pohybových zručností a schopností, v rámci 
každodenného režimu aktivít, jedinec vie uplatniť v pracovnej činnosti v rámci vlastnej 
profesie aj špecifické pohybové a odborné zručnosti, ktoré získava a udržiava 
prostredníctvom špecializačného motorického učenia. Pokročilá telesná zdatnosť a 
odborná pripravenosť umožňuje jedincovi vykonávať tieto činnosti ľahko, bez vy-
naloženia mimoriadnej námahy. V prípade nepredvídateľných situácií s vysokými 
výkonnostnými nárokmi je jedinec schopný sa im prispôsobiť tak, že vie vyvinúť zvý-
šené úsilie a vôľu, aby uplatnil naučené zručnosti na prekonanie mimoriadnej záťaže, 
na ktorú nebol zvyknutý. Po takejto námahe sa dokáže primerane rýchlo zotaviť. 

Pri zváraní plastov aké riziko požiaru viď: 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 

Zručnosti: nakladanie s odpadmi pri zváraní??? 

Zváračský 
špecialista 

R 
november 

2021 
Jozef Jasenák Pripomienkovanie pracovnou skupinou neukončené. 

Lakovač, natierač 
kovových 
konštrukcií, 
zariadení, 
dopravných 
prostriedkov 

R 
október 

2021 
František Gajdács Bez pripomienok. 

Legenda: T = Tvorba, R = Revízia 
Zdroj: Realizačný tím SRI
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V sledovanom období sektorové rady neriešili oblasť viazaných živností. Táto oblasť nebola zahrnutá 

ani v harmonograme na tvorbu/revíziu NŠZ. 

 Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

V nadväznosti na zmeny v jednotlivých sektorových radách – doplnenie nových NŠZ, zrušenie 

pôvodných NŠZ, presun garantovaných NŠZ z jednej sektorovej rady do druhej, bol priebežne 

upravovaný aj harmonogram. Jeho aktuálne znenie sa uvádza v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 22 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 8 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 5 5 11 2 

apríl 2021 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 5 2 4 7 5 6 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 3 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 9 6 7 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 8 4 11 3 

september 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 4 3 1 5 1 3 4 5 3 4 6 2 3 5 12 4 

október 2021 3 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 3 2 1 5 6 2 4 7 5 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 6 6 4 12 5 

január 2022 4 2 4 2 3 1 2 2 2 3 1 4 2 3 4 6 2 3 8 4 5 6 12 4 

február 2022 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 4 5 4 1 3 6 2 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 6 2 6 2 12 4 

Spolu 76 51 54 54 68 32 45 50 63 60 36 80 55 69 85 106 54 88 154 80 146 106 236 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. 12. 2021
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 Plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

V súvislosti s plnením harmonogramu boli v sledovanom období vyhodnotené mesiace: august – 

október 2021.  

Tabuľka č. 23 Plnenie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci 
s členmi pracovných skupín v mesiacoch jún 2020 – október 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 

August 2021 13 79 

September 2021 7 77 

Október 2021 15 77 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1.12. 2021 

Z vyššie uvedených údajoch zo sledovaného obdobia je zrejmé, že harmonogram tvorby/revízie NŠZ 

nie je vo väčšine prípadoch plnený. Vzhľadom na indispozície viacerých autorov sa vo viacerých 

sektorových radách harmonogram menil, resp. tí autori, ktorí majú v súčasnosti voľnejšie obdobie 

začali spracovávať NŠZ v predstihu, aby sa aspoň čiastočne ku koncu roka 2021 znížil sklz v počte 

schválených NŠZ. Je tomu tak najmä v Sektorovej rade pre verejné služby a správu a v Sektorovej rade 

pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály. Viaceré sektorové rady sa potýkajú so zlým 

zdravotným stavom autorov, resp. ich vysokou pracovnou vyťaženosťou súvisiacou s povinnosťami na 

konci kalendárneho roka. 
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3.4 Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie september až 

november 2021 

V nasledujúcich podkapitolách sú zosumarizované zmeny v garantovaných NŠZ za obdobie september 

až november 2021. 

 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ v období september - november 2021 

Za sledované obdobie bol stav garantovaných NŠZ podľa sektorových rád nasledujúci (viď tabuľka):  

Tabuľka č. 24 Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorových rád v  mesiacoch september – 
november 2021 

P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za 
sledované 
obdobie 

9/2021 10/2021 11/2021 

1 22 24 21 67 

Rozpracované 3 1 4 8 

Pripomienkovanie PS  4  4 

Zapracovanie pripomienok PS  0 3 3 

Pripomienkovanie 1 2 1 4 

Zapracovanie pripomienok 1  2 3 

Dokončené 5 1 1 7 

Schvaľovanie SR 1 1 1 3 

Schválené SR 0  2 2 

Schvaľovanie alianciou 4  7 11 

Neplatné 3 7  10 

Zverejnené 4 8  12 

2 15 9 17 41 

Rozpracované 3 3 3 9 

Pripomienkovanie PS 1 3 3 7 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 1 0 0 1 

Zapracovanie pripomienok 0 0 0 0 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 2 3 3 8 

Neplatné 4  4 8 

Zverejnené 4  4 8 

3 15 2 10 27 

Rozpracované 3 2  5 

Pripomienkovanie PS 1  4 5 

Zapracovanie pripomienok PS   1 1 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za 
sledované 
obdobie 

9/2021 10/2021 11/2021 

Pripomienkovanie   0 0 

Zapracovanie pripomienok   0 0 

Dokončené   0 0 

Schvaľovanie SR   5 5 

Neplatné 5   5 

Zverejnené 6   6 

4 17 17 13 47 

Rozpracované 3 2 2 7 

Pripomienkovanie PS 3 3 1 7 

Zapracovanie pripomienok PS 0 1 1 2 

Pripomienkovanie 0 0 0 0 

Zapracovanie pripomienok 2 3 1 6 

Dokončené 2 2 2 6 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 2 2 2 6 

Neplatné 2 2 2 6 

Zverejnené 3 2 2 7 

5 27 14 14 55 

Rozpracované 19 1 2 22 

Pripomienkovanie 1 4 2 7 

Zapracovanie pripomienok  2 1 3 

Dokončené 1 1 1 3 

Schvaľovanie SR 1 0 4 5 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 2 2 2 6 

Neplatné 1 2 1 4 

Zverejnené 2 2 1 5 

6 7 22 8 37 

Rozpracované 1 12  13 

Pripomienkovanie  1  1 

Zapracovanie pripomienok 3 0  3 

Dokončené 1 2  3 

Schvaľovanie SR  2  2 

Schválené SR  0 1 1 

Schvaľovanie alianciou  3 1 4 

Neplatné 1  3 4 

Zverejnené 1  3 4 

Vyradené  2  2 

7 1 8 3 12 

Rozpracované  2 1 3 

Pripomienkovanie PS   2 2 

Zapracovanie pripomienok  0  0 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za 
sledované 
obdobie 

9/2021 10/2021 11/2021 

Dokončené  2  2 

Schvaľovanie SR  3  3 

Schválené SR  0  0 

Schvaľovanie alianciou  1  1 

Zverejnené 1   1 

8 14 11 13 38 

Rozpracované 3 3 3 9 

Pripomienkovanie PS 1 3 3 7 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 1 0 0 1 

Zapracovanie pripomienok 0 0 0 0 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 0 0 0 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 3 3 3 9 

Neplatné 3 1 2 6 

Zverejnené 3 1 2 6 

9 45 12 35 92 

Rozpracované 6 2 2 10 

Pripomienkovanie PS 2 3 6 11 

Zapracovanie pripomienok PS 1 2 2 5 

Pripomienkovanie 0 1 0 1 

Zapracovanie pripomienok 0 0 1 1 

Dokončené 0 0 0 0 

Schvaľovanie SR 0 4 3 7 

Schválené SR 5  4 9 

Schvaľovanie alianciou 7  4 11 

Neplatné 10  6 16 

Zverejnené 14  7 21 

10 34 30 22 86 

Rozpracované 3  2 5 

Pripomienkovanie PS 3 2  5 

Zapracovanie pripomienok PS 1 2 1 4 

Pripomienkovanie 4 2 0 6 

Zapracovanie pripomienok 7 1 1 9 

Dokončené 0 4 1 5 

Schvaľovanie SR 1 0 0 1 

Schválené SR 2 1 0 3 

Schvaľovanie alianciou 5 8 3 16 

Neplatné 4 5 6 15 

Zverejnené 4 5 8 17 

11 9 9 6 24 

Rozpracované 2 2 1 5 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za 
sledované 
obdobie 

9/2021 10/2021 11/2021 

Pripomienkovanie 3 1 4 8 

Zapracovanie pripomienok  3 1 4 

Dokončené  0  0 

Schvaľovanie SR  0  0 

Schválené SR  0  0 

Schvaľovanie alianciou  3  3 

Neplatné 2   2 

Zverejnené 2   2 

12 14 7 18 39 

Rozpracované  3  3 

Zapracovanie pripomienok PS  1  1 

Pripomienkovanie 5  5 10 

Zapracovanie pripomienok 5   5 

Dokončené  2 3 5 

Schvaľovanie SR  1 1 2 

Schválené SR 2  1 3 

Schvaľovanie alianciou 2  3 5 

Neplatné   2 2 

Zverejnené   3 3 

13 11 4  15 

Rozpracované 6 1  7 

Pripomienkovanie 0 1  1 

Zapracovanie pripomienok 1   1 

Dokončené 1   1 

Schvaľovanie SR 1   1 

Schválené SR 1 1  2 

Schvaľovanie alianciou  1  1 

Vyradené 1   1 

14 14 27 14 55 

Rozpracované  11 2 13 

Pripomienkovanie PS  2  2 

Zapracovanie pripomienok PS  0  0 

Pripomienkovanie  4 6 10 

Zapracovanie pripomienok  8  8 

Dokončené  1 2 3 

Schvaľovanie SR  1 0 1 

Schválené SR 2  1 3 

Schvaľovanie alianciou 0  3 3 

Neplatné 3   3 

Zverejnené 9   9 

15 18 25 18 61 

Rozpracované 8 7 4 19 

Pripomienkovanie PS 1 7  8 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za 
sledované 
obdobie 

9/2021 10/2021 11/2021 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0  0 

Pripomienkovanie 2 0  2 

Zapracovanie pripomienok 0 4  4 

Dokončené 3 2 3 8 

Schvaľovanie SR 0 1 1 2 

Schválené SR 0 0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 3 2 4 9 

Neplatné  1 2 3 

Zverejnené 1 1 4 6 

16 40 12 38 90 

Rozpracované 16 1  17 

Pripomienkovanie PS  1  1 

Zapracovanie pripomienok PS 3  1 4 

Pripomienkovanie 5 2 5 12 

Zapracovanie pripomienok  5 5 10 

Dokončené 6 2 2 10 

Schvaľovanie SR 1 1 8 10 

Schválené SR 0  1 1 

Schvaľovanie alianciou 7  5 12 

Neplatné 1  4 5 

Zverejnené 1  7 8 

17 22  6 28 

Dokončené 1   1 

Schvaľovanie SR   1 1 

Schvaľovanie alianciou   5 5 

Neplatné 9   9 

Zverejnené 12   12 

18 39 20 33 92 

Rozpracované  10 11 21 

Pripomienkovanie PS 2 1 1 4 

Zapracovanie pripomienok PS  2 1 3 

Pripomienkovanie 1 6 4 11 

Zapracovanie pripomienok   6 6 

Dokončené 1 1 0 2 

Schvaľovanie SR   10 10 

Schválené SR 6   6 

Neplatné 12   12 

Zverejnené 17   17 

19 36 18 24 78 

Rozpracované 11 2 3 16 

Pripomienkovanie PS   1 1 

Zapracovanie pripomienok PS 1  0 1 

Pripomienkovanie 5 3 3 11 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za 
sledované 
obdobie 

9/2021 10/2021 11/2021 

Zapracovanie pripomienok  5 4 9 

Dokončené  0  0 

Schvaľovanie SR  0  0 

Schválené SR  0  0 

Schvaľovanie alianciou  8  8 

Neplatné 8  5 13 

Zverejnené 11  8 19 

20 23 20 24 67 

Rozpracované 2 4 1 7 

Pripomienkovanie PS 3 1 4 8 

Zapracovanie pripomienok PS 1 4 1 6 

Pripomienkovanie  1 3 4 

Zapracovanie pripomienok 4 0 2 6 

Dokončené 1 3 0 4 

Schvaľovanie SR 0 5 0 5 

Schválené SR 1  5 6 

Schvaľovanie alianciou 3  6 9 

Neplatné 1  1 2 

Zverejnené 7 2 1 10 

21 31 61 46 138 

Rozpracované 2 22 5 29 

Pripomienkovanie  10 8 18 

Zapracovanie pripomienok 5 1 3 9 

Dokončené 0 1  1 

Schvaľovanie SR 0 14 1 15 

Schválené SR 0 0 14 14 

Schvaľovanie alianciou 5 4 15 24 

Neplatné  4  4 

Zverejnené  5  5 

Vyradené 19   19 

22 25 29 20 74 

Rozpracované 4 7 4 15 

Pripomienkovanie 3 4 5 12 

Zapracovanie pripomienok 4 3 3 10 

Dokončené 3 1  4 

Schvaľovanie SR 0 3  3 

Schválené SR 0 0 3 3 

Schvaľovanie alianciou 5 4 3 12 

Neplatné 3 2 1 6 

Zverejnené 3 4 1 8 

Vyradené  1  1 

23 61 62 57 180 

Rozpracované 12 15 28 55 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 
jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/počty NŠZ Spolu za 
sledované 
obdobie 

9/2021 10/2021 11/2021 

Pripomienkovanie 4 16 5 25 

Zapracovanie pripomienok 2 5 11 18 

Dokončené 7 1 1 9 

Schvaľovanie SR 8 9 12 29 

Schválené SR 1 8  9 

Schvaľovanie alianciou 1 8  9 

Neplatné 11   11 

Zverejnené 15   15 

24 25 5 17 47 

Rozpracované 4 5 3 12 

Pripomienkovanie PS 2  6 8 

Zapracovanie pripomienok PS 0  1 1 

Pripomienkovanie 3  0 3 

Zapracovanie pripomienok 2  0 2 

Dokončené 0  0 0 

Schvaľovanie SR 0  7 7 

Schválené SR 0   0 

Schvaľovanie alianciou 6   6 

Neplatné 4   4 

Zverejnené 4   4 

Celkový súčet 565 448 477 1490 
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. 12. 2021 

Porovnanie stavov garantovaných NŠZ v rámci sledovaných období sa nachádza v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 25 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) 

Počet garantovaných NŠZ 
(stav k 1.12.2021) 

Rozpracované 62 160 254 207 249 310 

Pripomienkovanie 
PS 4 6 

58 46 80 80 

Zapracovanie 
pripomienok PS 4 10 

26 39 36 31 

Pripomienkovanie 20 26 131 110 170 148 

Zapracovanie 
pripomienok 26 13 

79 118 146 117 

Dokončené 3 6 20 130 78 74 

Schvaľovanie SR 23 17 41 113 93 112 

Schválené SR 48 22 38 117 72 62 

Schvaľovanie 
alianciou 43 62 

132 126 192 178 

Neplatné 1 161 86 103 122 150 

Zverejnené - 181 108 125 175 205 

Celkový súčet 234 664 973 1234 1413 1467 

Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Vyradené“ „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

V sledovanom období prevládal opäť stav NŠZ: „Rozpracované“ a druhý najvyšší počet sa týkal NŠZ v stave „Zverejnené“.  
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 Vyhodnotenie počtu autorov za jednotlivé sektorové rady  

Za obdobie september – november 2021 bol najvyšší počet autorov, ktorí tvorili alebo revidovali 

garantované NŠZ vyhodnotený za tieto tri sektorové rady:  

1. Sektorová rada pre verejné služby a správu, 

2. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a 

3. Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. 

Zmeny nastali aj v nahradení pôvodných autorov a aj pri doplnení autorstva u takých NŠZ, ku ktorým 

doteraz autori neboli prihlásení. Tabuľka porovnáva aj predchádzajúce obdobia.  
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Tabuľka č. 26 Počet autorstiev v sektorových radách podľa priradenia k NŠZ 

P. č. 
sektorovej 
rady 

Počet autorstiev 
za obdobie jún – 
september 2020 

Počet autorstiev 
za obdobie 
október – 
december 2020 

Počet 
autorstiev za 
obdobie január 
– február 2021 

Počet 
autorstiev za 
obdobie marec 
– máj 2021 

Počet autorstiev za 
obdobie jún –  august 
2021 

Počet autorstiev za 
obdobie september –  
november 2021 

1 21 23 25 22 25 46 

2 28 15 11 15 11 42 

3 28 14 12 19 20 14 

4 39 14 13 25 48 62 

5 44 23 22 28 34 45 

6 11 10 10 12 6 20 

7 23 17 13 18 25 8 

8 93 20 14 13 30 62 

9 23 20 24 21 27 73 

10 14 13 14 15 35 93 

11 29 11 11 20 19 59 

12 53 20 24 18 15 29 

13 16 21 22 20 7 12 

14 48 21 31 41 17 32 

15 24 16 27 28 33 99 

16 98 39 31 56 85 100 

17 40 11 22 37 86 18 

18 21 16 15 36 36 60 

19 55 38 46 67 91 84 

20 17 19 25 41 78 67 

21 101 59 46 55 70 250 

22 18 29 34 58 41 69 

23 43 58 46 55 129 147 

24 34 19 18 26 24 41 

Celkový 
súčet 

921 546 556 746 992 1532 
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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. 12. 2021 
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Nasledujúca tabuľka uvádza fyzické počty autorov NŠZ v jednotlivých sektorových radách. Oproti 

predchádzajúcemu sledovanému obdobiu tento počet mierne vzrástol a najviac autorov bolo 

v nasledujúcich troch sektorových radách: 

a) Sektorová rada pre verejné služby a správu48, 

b) Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby a 

c) Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel. 

Menej ako 10 autorov má 10 sektorových rád. Tabuľka na porovnanie uvádza aj predchádzajúce 

sledované obdobia. 

  

 
48 rovnako ako v predchádzajúcom období  



445 
 

Tabuľka č. 27 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 

Fyzický počet autorov 
za obdobie september –  
november 2021 

1 8 9 11 12 10 11 

2 6 8 7 7 8 10 

3 6 7 9 12 9 9 

4 4 7 8 8 5 6 

5 7 13 13 12 11 11 

6 4 8 7 8 6 8 

7 6 8 5 11 13 7 

8 4 7 6 7 4 7 

9 5 7 10 8 8 10 

10 6 7 7 8 8 8 

11 6 7 7 7 6 8 

12 7 9 8 7 8 10 

13 6 9 10 8 3 6 

14 7 10 7 11 4 6 

15 3 8 13 14 12 11 

16 8 12 9 15 11 9 

17 6 3 9 11 11 11 

18 4 8 7 10 11 13 

19 8 13 17 18 17 14 

20 3 10 12 15 14 12 

21 21 27 24 21 23 25 

22 8 15 13 16 16 11 

23 9 15 15 17 19 20 

24 5 9 7 11 12 13 

Celkový 
súčet 157  

 
236 

 
240 

 
274 

 
249 

 
256 
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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. 12. 2021
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V sledovanom období boli do medzisektorovej spolupráce zapojení 16-ti autori, v rámci 9-ich 

sektorových rád. Každý z autorov pôsobí naraz v dvoch sektorových radách. 

Tabuľka č. 28 Medzisektoroví autori NŠZ za vybrané sektorové rady 

Priezvisko a meno experta 

P. č. sektorovej rady 

Spolu 8 9 12 17 18 19 21 22 23 

Sninčák Tomáš       1 1  2 

Galgóci Gabriel    1    1  2 

Krátka Zuzana     1   1  2 

Gromoš Ľubomír 1 1        2 

Petrus Miroslav   1    1   2 

Jakabíková Zuzana     1   1  2 

Budziňáková Lýdia        1 1 2 

Kováčová Eleonora      1 1   2 

Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 3 5 1 16 
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; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 
- Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 21 - Sektorová rada 
pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne 
služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

 Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástol počet expertov nielen v sektorových radách, ale taktiež aj 

fyzický počet expertov v pracovných skupinách, ktorí boli zapojení do pripomienkovania tvorby/revízie 

garantovaných NŠZ. Uvádzajú sa aj údaje za predchádzajúce sledované obdobia. 
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Tabuľka č. 29 Počet expertov v pracovných skupinách  

P. č. 
sektor. 
rady 

Obdobie jún – september 
2020 

Obdobie október –  
december 2020 

Obdobie január –  február 
2021 

Obdobie marec –  máj 
2021 

Obdobie jún –  august 2021 Obdobie september –  november 
2021 

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia 
k NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia 
k NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet expertov 
v prac. 
skupinách podľa 
priradenia k NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) v prac. 
skupinách  

1 8 7 20 11 22 11 18 8 20 7 21 9 

2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

3 2 2 4 4 4 3 3 2 - - 4 2 

4 5 2 9 4 9 7 7 5 3 3 2 3 

5 2 2 2 2 1 1 - - - - - - 

6 - - - - - - 3 1 1 1 - - 

7 1 1 1 1 - - 2 2 3 3 2 3 

8 6 2 14 7 17 7 20 8 7 5 24 6 

9 - - 8 4 22 6 22 9 23 6 39 9 

10 - - - - 6 6 13 9 12 8 6 5 

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 24 8 

16 6 3 6 4 3 1 3 1 - - - - 

17 13 6 16 7 14 8 16 8 13 6 12 6 

18 10 3 10 2 1 1 10 2 4 2 8 3 

19 17 10 26 12 13 6 25 11 11 9 6 6 

20 3 4 16 10 14 9 47 16 40 16 28 15 

21 - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 

22 - - - - 2 2 2 2 1 1 1 1 
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P. č. 
sektor. 
rady 

Obdobie jún – september 
2020 

Obdobie október –  
december 2020 

Obdobie január –  február 
2021 

Obdobie marec –  máj 
2021 

Obdobie jún –  august 2021 Obdobie september –  november 
2021 

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia 
k NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet 
expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia 
k NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet expertov 
v prac. 
skupinách 
podľa 
priradenia k 
NŠZ 

Počet 
expertov 
(fyzicky) 
v prac. 
skupinách  

Počet expertov 
v prac. 
skupinách podľa 
priradenia k NŠZ 

Počet expertov 
(fyzicky) v prac. 
skupinách  

23 - - - - - - - - - - - - 

24 3 2 6 24 7 5 5 5 2 2 5 4 

Celkový 
súčet 90  

53 
 

165 90 171 94 220 106 153 77 184 82 

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. 12. 2021 

 

V sledovanom období neboli evidovaní žiadni medzisektoroví experti, ktorí by v pracovných skupinách pripomienkovali tvorené/revidované NŠZ.  
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 Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Aj v tomto období experti (členovia sektorových rád/pracovných skupín, tajomníci a metodici 

Realizačného tímu SRI, členovia ETFP, rovnako ako aj členovia Aliancie) pripomienkovali 

tvorené/revidované NŠZ. Autori pripomienky priebežne akceptovali alebo zamietli. Najvyšší počet 

pripomienok v sledovanom období bol v mesiaci október 2021 - 809, pričom najviac ich bolo v rámci 

Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (133). 

Ďalšie pripomienky, týkajúce sa väčšinou gramatických alebo formulačných úprav, boli riešené priamo 

prostredníctvom tajomníkov sektorových rád v rámci mailovej/telefonickej komunikácie. V tabuľke sa 

uvádzajú na porovnanie aj predchádzajúce obdobia. 

  



451 
 

Tabuľka č. 30 Počet pripomienok k NŠZ v mesiacoch jún 2020 – november 2021 

P. č. 
sektorovej 
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 

 
9/2021 

 
10/2021 

 
11/2021 

1 - 4 5 5 38 2 2 14 41 20 49 12 - 36 92 10 27 39 

2 - 2 2 6 6 7 17 2 6 6 10 5 12 7 6 11 17 19 

3 1 3 6 4 4 14 8 2 32 8 - - - 20 6 - - 23 

4 21 36 27 33 53 39 2 39 37 16 14 96 50 15 65 30 39 10 

5 7 22 5 31 42 28 47 15 26 52 35 81 15 52 24 13 30 65 

6 - - 21 - 20 39 12 7 26 34 45 7 - 30 14 54 7 2 

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 21 42 31 

9 - 4 3 3 2 34 2 5 10 8 3 1 10 15 25 26 33 22 

10 - - 8 25 - 24 22 16 19 2 23 11 11 16 35 66 24 7 

11 7 10 10 - 23 15 11 11 3 6 22 13 2 7 17 9 13 22 

12 - 34 19 54 45 21 14 13 44 15 19 11 25 12 1 50 10 48 

13 - 15 6 19 1 19 15 30 53 20 7 - - - - 3 11 - 

14 26 34 32 50 13 27 86 95 69 39 6 - 34 120 34 - 133 51 

15 8 20 10 23 35 47 33 91 61 48 37 68 33 54 47 41 59 - 

16 - 73 37 41 34 23 53 64 17 68 27 97 84 85 5 52 21 81 

17 14 25 8 - - - - 2 13 3 9 32 17 45 - - - - 

18 - 3 1 2 - - 1 - 17 - - 58 17 15 47 6 - 86 

19 - 11 68 43 35 68 38 30 20 36 82 32 34 91 - 27 59 41 

20 - 18 14 7 12 29 11 45 50 64 32 90 38 21 28 7 38 6 

21 - 42 24 50 9 19 42 30 16 42 - 32 28 31 24 4 86 45 

22 - 3 14 18 - - 51 16 122 69 84 67 37 80 23 45 31 57 

23 - 21 38 34 19 32 16 21 33 47 100 63 66 54 39 51 129 37 

24 13 47 84 7 50 9 - 9 44 47 - - 4 41 8 9 - 32 

Celkový 
súčet 120 432 447 494 

 
483 

 
544 

 
491 

 
603 

 
807 

 
697 

 
618 

 
826 

 
556 

 
912 

 
623 

 
535 

 
809 

 
724 
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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. 12. 2021 

Tak ako v predchádzajúcom období, tak i v tomto období bol najvyšší počet pripomienok 

zaznamenaný v rámci „Odborných vedomostí“ (spolu 803). Druhé miesto patrilo oblasti „NŠZ“ 

obsahujúcej základné informácie, alternatívne názvy a profil práce. Najmenší počet pripomienok bol 

opäť v rámci oblasti „Klasifikácie“. Tabuľka uvádza aj údaje za predchádzajúce obdobia. 
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Tabuľka č. 31 Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ v mesiacoch jún 2020 – november 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 9/2021 10/2021 11/2021 

Odborné 
vedomosti 

24 124 97 150 
 
154 

 
159 

 
180 

 
171 

 
276 

 
257 

 
237 

 
293 

        
211 

        
289 

        
211 

 
187 

 
302 

 
314 

NŠZ 32 95 118 98 88 130 106 155 182 160 125 159 101 194 132 170 167 188 

Odborné 
zručnosti 

21 63 50 73 85 96 87 79 126 101 87 130 86 189 127 71 152 110 

Špecifické 
kľúčové 
kompetencie 

10 55 57 65 67 52 41 65 93 52 65 74 66 118 63 45 90 49 

Regulácie 17 53 58 44 27 53 34 59 55 60 42 68 32 41 38 28 38 32 

Certifikáty 10 22 27 20 28 29 15 29 41 36 29 39 25 40 16 15 23 13 

Prax 5 13 31 29 27 19 15 34 25 24 23 54 27 31 20 12 29 13 

Klasifikácie 1 7 9 15 7 6 13 11 9 7 10 9 8 10 16 7 8 5 

Celkový súčet 120 432 447 494 483 544 491 603 807 697 618 826 556 912 623 535 809 724 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

Najvyšší bol počet akceptovaných pripomienok autormi, a to 1 530 z celkového počtu 2 068 za sledované obdobie – viď nasledujúca tabuľka, ktorá uvádza aj 

predchádzajúce obdobia.  

Tabuľka č. 32 Počet pripomienok k NŠZ podľa stavov ich zapracovania v mesiacoch jún 2020 – november 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 9/2021 10/2021 11/2021 

Rozpracovaný49 - - 5 192 4 - 81 31 190 17 32 181 12 87 166 9 59 200 

Akceptovaný 80 302 340 240 334 422 320 452 508 549 467 555 447 663 349 468 618 444 

Zamietnutý 40 130 102 62 145 122 90 120 109 131 119 90 97 162 108 64 132 80 

Celkový súčet 120 432 447 494 483 544 491 603 807 697 618 826 556  912 623 535 809 724 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

 
49 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 

 

3.4.5.1 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných vedomostí v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

 

Za sledované obdobie bolo spolu navrhnutých 389 nových/preformulovaných odborných vedomostí 

do databázy. Najaktívnejšia sektorová rada v tejto súvislosti bola opäť Sektorová rada pre 

zdravotníctvo, sociálne služby (73 návrhov). Najmenší počet návrhov bol od Sektorovej rady pre 

administratívu, ekonomiku, manažment. Najmenej návrhov bolo evidovaných za mesiac september 

2021. 
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Tabuľka č. 33 Návrhy nových odborných vedomostí, resp. aj zmien v názvoch odborných vedomostí k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – november 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 

 
9/2021 

 
10/2021 

 
11/2021 

1  12 2 20 6 3 10 7 8 1  8 6 8 9 3 10 

2   2 18 6 19 9 9 1 3 1 2 8 5 5 2 18 

3  11 26 4 8 12 15 13 2  3   2  5  

4 11 15 16 5 13 2 3 9 44 20 26 13 27 11 21 6 1 

5 1 2 14 4 4 4 10 2 3 4 5 4 11 2  24 5 

6     6 2  2 3 7 2 15 2 4 2 2 3 

7  4 4 20 7 6 12 6 2 15 5 5 8 4   2 

8 4 5 8 2 9 1  1 1 3 2  2  1 3  

9 2 1 2 3 8 5 28 14 14 18 3 39 26 4 8 9 15 

10 2   
 1 3 2 4 4 5 4 14 1 4 4 11 5 

11 1 2  
5 3 6 1 12 6 6 3  1 1 1 7  

12 6 4 12 4 5 11 5 5 3 1 1 9  12 2 3 1 

13 1 11 4 11 8 23 8 49 22       2 6 

14  1 1 4 1 5 25 8 5 4 13 6 6  1 6 12 

15 1  8 20 4 8 3 6 15 9 8 5 5 2 2 5  

16 2 7 16 3 10 3 9 8 13 17 11 2 1 1  6 9 

17 8  3   4  2  9 2 5  1 3   

18 7 6  
4 3 3 2 6 6 7 8 2  1 1  1 

19 15 37 6 20 8 12 2 10 5 16  41 17 3 2 11 11 

20 15 3 2 15 17 3 23 1 12 22 18 6 1 2 1 1  

21 6 7 11 9 9 10 9 13 4 3 9 14 16 8 5 23 10 

22 2  3 14  2 4 3 12 11 2 8 4 1 1   

23 26 10 35 43 36 60 14 48 35 53 24 41 10 45 30 32 11 

24 51 12 5 20 52  19 8  1 4  12 5 5  4 

Celkový 
súčet 161 150 180 

 
248 

 
224 

 
207 

 
213 

 
246 

 
220 

 
235 

 
154 

 
239 

 
168 

 
126 

 
104 

 
161 

 
124 
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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. 12. 2021 

Aj v tomto období väčšiu časť návrhov tvorili nové položky, premenovania sa vyskytovali iba 

minimálne. 
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Tabuľka č. 34 Zmeny v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – november 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 

 
 
 
9/2021 

 
 
 
10/2021 

 
 
 
11/2021 

Nová položka 136 131 161 214 211 181 182 221 205 220 137 227 138 112 97 153 117 

Zmena názvu 25 19 19 34 13 26 31 25 15 15 17 12 30 14 7 8 7 

Spolu návrhov 161 150 180 248 224 207 213 246 220 235 154 239 168 126 104 161 124 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

Z 389-tich návrhov bolo v sledovanom období schválených 223 návrhov odborných vedomostí, pričom najviac ich bolo schválených v októbri 2021. 

Tabuľka č. 35 Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí v mesiacoch júl 2020 – november 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 

 
9/2021 

 
10/2021 

 
11/2021 

Zadaný50  2 23  16 16 3 76 3 4 31  8 40  19 27 

Už existuje 26 18 14 54 47 25 38 33 45 43 35 53 23 14 24 36 19 

Schválený 84 87 114 136 132 119 131 98 146 155 77 160 94 69 70 86 67 

Zamietnutý 51 43 29 58 29 47 41 39 26 33 11 26 43 3 10 20 11 

Celkový 
súčet 161 150 180 

 
248 

 
224 

 
207 

 
213 

 
246 

 
220 

 
235 

 
154 

 
239 

 
168 

 
126 

 
104 

 
161 

 
124 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

 

 
50 návrh odbornej vedomosti so statusom „Zadaný“ bude ešte len posúdený v najbližšom období 
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3.4.5.2 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných zručností v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Rovnako sa i v tomto období posudzovali a schvaľovali návrhy nových položiek určených do databázy 

odborných zručností, resp. návrhy na zmenu formulácií pôvodných položiek. Spolu išlo o 45651 

návrhov, pričom najviac návrhov (85) bolo zo Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, 

nekovové materiály. Tabuľka uvádza aj údaje za predchádzajúce obdobia. 

  

 
51 z toho 408 ako návrhov na nové odborné zručnosti 
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Tabuľka č. 36 Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností k  NŠZ v mesiacoch júl 2020 – november 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 

 
9/2021 

 
10/2021 

 
11/2021 

1  2 2 14 3 3 10 8 8 5  6 4 15 4 2 6 

2   2 30 6 38 16 9 1  1  4 7 8  10 

3  12 35 3 6 6 15 11   1    1 6  

4 14 19 13 13 10 2 3 9 49 4 29 21 35 6 25 7 3 

5 1 2 10  6 4 12 6 5 5 17 5 17 2 3 19 1 

6  3  
 3 7 0 2 7 5 1 15  5 1  3 

7   1 15 10 18 8 14 1 14 12 3 4 2  7 2 

8 2 5 9 3 8 1 3 1 1 2 1 3 2 1 3 8 7 

9 2 4 4 2 2 6 31 28 32 18 19 97 51 64 16 38 31 

10   5 2 4 5 3 3 14 2 4 13 1 5 11 11 1 

11  4  
6 3 4 2 3 4 10   1 1 2 7 1 

12 2 8 7 9 6 14 9 2 3 7 2 9 1 3 1 7 3 

13  18 13 6 10 32 33 56 39        5 

14 2  3 4 2 4 19 6 3 9 9 7 4 1 1 8 10 

15  3 2 13 4 8 2 22 10 8 2 2 9 6 4   

16 3 2 22 5 11 10 13 10 21 19 17 2 3 3 3 9 4 

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   1 

19 25 33 13 27 11 24 5 10 8 23  36 19 3 13 13 5 

20 18   
17 8 5 30 28 14 26 16 1 7 4  2 2 

21 4 3 5 2 13 14 17 20 7 14 19 18 20 12  47 14 

22 1  3 11   1 10 19 16 7 9   3 2  

23 22 17 46 47 35 63 31 48 42 73 17 21 17 47 4 30 9 

24 39 5 13 16 41  19 9   4 1 9 8 1  11 

Celkový 
súčet 155 144 217 

 
251 

 
212 

 
278 

 
286 

 
321 

 
296 

 
268 

 
186 

               
272 

                  
221 

                
217 

 
104 

 
223 

 
129 
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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. 12. 2021 

308 zo všetkých návrhov bolo schválených, 41 bolo zamietnutých (za sledované obdobie). Pre porovnanie sú uvádzané údaje aj za predchádzajúce obdobia.   

Tabuľka č. 37 Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností v mesiacoch júl 2020 – november 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 9/2021 10/2021 11/2021 

Zadaný   31 1 5 15 1 77 1 1 24  3 35  22 25 

Už existuje 6 5 8 37 27 20 28 27 38 37 24 24 21 8 18 32 10 

Schválený 110 100 158 165 156 209 215 190 242 204 125 221 172 166 80 143 85 

Zamietnutý 39 39 20 48 24 34 42 27 15 26 13 27 25 8 6 26 9 

Celkový súčet 155 144 217 
 
251 

 
212 

 
278 

 
286 

 
321 

 
296 

 
268 

 
186 

         
272 

              
221 

         
217 

 
104 

 
223 

 
129 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

3.4.5.3 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy certifikátov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období experti navrhli 38 nových/premenovaných certifikátov, pričom najviac návrhov na doplnenie bolo zaevidovaných v rámci Sektorovej 

rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (9). Tabuľka uvádza aj údaje za predchádzajúce obdobie. 
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Tabuľka č. 38 Návrhy nových certifikátov k NŠZ v mesiacoch júl 2020 – november 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 

 
9/2021 

 
10/2021 

 
11/2021 

1   3          3 2   1 

2  1  
3         1 2   3 

3  2  
  5         1   

4  1  
1       1       

5  1 1  1  2 1   1       

6    1 3             

7  2  
 1      1     1  

9                1  

10  1  
1  2  1   2 3   2 5  

11    4         1     

12     2  3      2 1    

13  1  
     4         

14    1   2 5    1  1    

15   2   1   1 1  2 1  1   

16 1 4 2   1 3 1 1 8 3     1 1 

17  4  
1  3 5 3  1   2 2   1 

18   2  1       2      

19      1        1    

20    5  1 2 1 4 3 4   1    

21   1    1 1   1   5  4 1 

22        3  1 1 1 2 1 4   

23   2 1 4 2 1 2 1 4 1 2 1  3 4 2 

24   1 2   1 1  2 1  1  1  1 

Celkový 
súčet 1 17 14 

 
20 

 
12 

 
16 

 
20 

 
19 

 
11 

 
20 

 
16 

         
11 

         
14 

         
16 

 
12 

 
16 

 
10 

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; 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, 
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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. 12. 2021 

Zo všetkých návrhov bolo schválených 13, zamietnutých 8 a u 8-ich bol autorom odporučený návrh na výber z databázy, pretože navrhovaný certifikát sa už 

v nej nachádzal. 9 návrhov sa v súčasnej dobe ešte posudzuje. 

Tabuľka č. 39 Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov v mesiacoch júl 2020 – november 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 

 
9/2021 

 
10/2021 

 
11/2021 

Zadaný  1 7 1 1 4 2 2  3 7   2  6 3 

Už existuje  1 1 4 3 3  3 3 1 1 3  1 5 1 2 

Schválený  7 5 11 3 7 12 12 6 10 7 4 7 10 6 2 5 

Zamietnutý 1 8 1 4 5 2 6 2 2 6 1 4 7 3 1 7  

Celkový 
súčet 1 17 14 

 
20 

 
12 

 
16 

 
20 

 
19 

 
11 

 
20 

 
16 

 
11 

 
14 

 
16 

 
12 

 
16 

 
10 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

3.4.5.4 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy právnych predpisov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období pribudli aj návrhy právnych predpisov (41) v súvislosti s regulovanými kvalifikačnými požiadavkami pre vybrané zamestnania. Najviac 

návrhov na doplnenie mali autori v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (11). V tabuľke sa uvádzajú aj údaje z predchádzajúcich období. Z 

návrhov bolo v sledovanom období schválených 8, zamietnutých 11 a 4 návrhy boli nahradené právnymi predpismi z aktuálnej databázy. 18 návrhov sa 

v súčasnom období ešte posudzuje (viď nasledujúce tabuľky). 
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Tabuľka č. 40 Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ v mesiacoch august 2020 – november 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 

 
9/2021 

 
10/2021 

 
11/2021 

1 4 8         1 4     

2 2  
5   1       1    

3 1 1  2             

4               2  

5           1      

7 1  
     4         

10 8  
       3       

11            1     

12 5 1  1  6     2 2  4   

13 2  
1     3        4 

14  2 7   1 1         6 

15 1 1   1   1      1   

16      2 1 2  2  3    1 

17 2  
          1    

18    1  1   1       1 

19  2    2     1      

20  1 1 5     2 2     1  

21  1   3   2   1  1 2 6 1 

22  1    1  1     1    

23 1 3  3 2  3 5 3  3  1  6 5 

24        2 5   1  1   

Celkový súčet 27 21 15 12 6 14 5 18 8 12 9 11 5 8 15 18 
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; 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. 12. 2021 
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Tabuľka č. 41 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 

9/2021 

Prax - - - - 0 

Regulácia - - 3 5 8 

10/2021 
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Mesiac 
Informácia pre autora Celkový 

súčet Zadaný Už existuje Schválený Zamietnutý 

Prax - - - - 0 

Regulácia 3 3 4 5 15 

11/2021 

Prax - - - - 0 

Regulácia 15 1 1 1 18 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

 Aktivity Aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ 

V sledovanom období úspešne prebehli viaceré etapy schvaľovania garantovaných 

vytvorených/revidovaných NŠZ Alianciou. Pripomienky boli riešené prostredníctvom tajomníkov 

s autormi a po ich akceptácii zapracovávané do finálnych podôb NŠZ. Zoznam predmetných NŠZ sa 

uvádza v Aktivite č. 1, v kapitole s názvom: „Činnosti Aliancie sektorových rád“. 

3.5 Prenos inovácií do garantovaných NŠZ 

Významnou aktivitou, ktorá je riešená v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ a na ktorú sú autori 

upozorňovaní, bol výber a zadefinovanie vplyvu inovácií na garantované NŠZ. Ide o zmeny 

v charakteristike alebo v súvislosti s požiadavkami na výkon činností v rámci odborných zručností, či 

odborných vedomostí vo vybraných zamestnaniach. Technologický pokrok a vývoj spôsobil, že viaceré 

inovácie sú už identifikované ako aktuálne a iba niektoré z nich majú perspektívu „budúca“ – čo 

znamená, že sa len predpokladá, že ovplyvnia niektorú z oblastí52 karty zamestnaní. 

V sledovanom období 17 sektorových rád prepojilo inovácie s odbornými vedomosťami, pričom ich 

bolo menej ako v predchádzajúcom sledovanom období, a to 22553. Týkalo sa to odborných vedomostí 

s kvalifikačnými úrovňami 2-7, pričom najviac ich bolo použitých na úrovni SKKR 7 (vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa) – 84. Najvyšší počet bol opäť použitý v Sektorovej rade pre sklo, keramiku, 

minerálne výrobky, nekovové materiály (105).   

 

  

 
52 charakteristiku, odborné vedomosti alebo odborné zručnosti 
53 išlo o tie, inovácie, ktoré ovplyvnia charakteristiku, odborné vedomosti/zručnosti v budúcom období 
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Tabuľka č. 42 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 

1  4 1 3   8 

Ovocinár  1     1 

Pestovateľ chmeľu  1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby   1 1   2 

Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby    1   1 

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik    1   1 

Vedúci strediska v poľnohospodárstve  2     2 

2   2   2 4 

Banský merač   2    2 

Banský špecialista technológ      2 2 

3   3  3 1 7 

Degustátor potravín a nápojov   1    1 

Operátor zariadenia na výrobu cukru   2    2 

Špecialista technológ v potravinárskej výrobe      1 1 

Technik kontroly v potravinárskej výrobe     3  3 

6   3    3 

Operátor farieb, kolorista v polygrafii   3    3 

8   3 3 2  8 

Majster (supervízor) v zlievarenstve   2    2 

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant     2  2 

Zlievarenský technik metalurg    3   3 

Zlievarenský technik technológ   1    1 

9 7  54   44 105 

Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných 
materiálov 2      2 

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu 3      3 

Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných 
materiálov 2      2 

Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe      18 18 

Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných 
materiálov      13 13 

Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu      13 13 

Technik výroby keramiky, kameniny a porcelánu   12    12 

Technik výroby sklených a minerálnych materiálov   12    12 

Technik výroby stavebných materiálov   14    14 

Technik výroby žiaruvzdorných materiálov   12    12 

Umelecký sklár   2    2 

Výrobca bižutérie a ozdobných  predmetov   2    2 

10  1 2   1 4 

Programátor priemyselných robotov   1   1 2 

Zvárač kovov  1     1 

Zváračský špecialista   1    1 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 

11   2    2 

Špecialista elektronických zariadení   2    2 

12  2 1 2  12 17 

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v 
energetike a plynárenstve   1 1 

Špecialista energetik projektant, konštruktér      10 10 

Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu        1 1 

Technický riaditeľ v energetike    2   2 

Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve  2 1    3 

13      1 1 

Špecialista pre hydroprognózu      1 1 

14 1 13 1    15 

Obkladač  1     1 

Omietkar  2     2 

Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika) 1      1 

Podlahár  1     1 

Štukatér, kašírnik  1     1 

Technik automatizácie budov  8     8 

Technik modulárnej výroby   1    1 

15   1  1 1 3 

Krupiér v kasíne   1    1 

Pracovník turistického informačného centra - back 
office     1  1 

Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie 
cestovného ruchu      1 1 

16 1  2   6 9 

Administratívny pracovník v logistike   1    1 

Kontrolór tovaru v logistike   1    1 

Technický špecialista v logistike 1      1 

Technický špecialista v poštových službách      6 6 

18   1   8 9 

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti 
a financovaním terorizmu    3 3 

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 
bankovníctva      2 2 

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 
kapitálového trhu     1 1 

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 
poisťovníctva     2 2 

Úverový špecialista v bankovníctve   1    1 

19   1  3  4 

Herec      3  3 

Umelecký obuvník   1    1 

22     1 8 9 

Audítor      1 1 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 
sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a 
benefitov      1 1 

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu      1 1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby      1 1 

Špecialista kontrolingu      1 1 

Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce 
(normovač)     1  1 

Špecialista podnikovej stratégie      2 2 

Špecialista účtovník      1 1 

24 6 6 5    17 

Hodinár - výrobca, opravár  2     2 

Hrobár 3      3 

Kominár  1     1 

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských 
zariadení   1    1 

Odpaľovač ohňostrojov   3    3 

Ručný práč, detašér 2      2 

Vodič pohrebného motorového vozidla  3     3 

Výrobca, opravár strelných zbraní   1    1 

Žehliar 1      1 

Celkový súčet 15 26 82 8 10 84 225 
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - 
Sektorová rada pre potravinárstvo; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 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; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 
24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

O niečo vyšší počet bol zaznamenaný pri vplyve inovácií na odborné zručnosti, a to 230 – v 17-tich 

sektorových radách. Najviac odborných zručností bolo priradených opäť54 v rámci Sektorovej rady pre 

sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (120). Týkalo sa to odborných zručností na 

úrovniach SKKR: 2-8, pričom najviac ich bolo na úrovni SKKR 4 – úplné stredné odborné/všeobecné 

vzdelanie (94). 

  

 
54 tak ako tomu bolo pri odborných vedomostiach 



469 
 

Tabuľka č. 43 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  4 1 2    7 

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm   1     1 

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik    1    1 

Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby    1    1 

Ovocinár  1      1 

Pestovateľ chmeľu  1      1 

Vedúci strediska v poľnohospodárstve  2      2 

2   2   2  4 

Banský technik, mechanik   1     1 

Banský merač   1     1 

Banský špecialista technológ      2  2 

3   3  3 1  7 

Degustátor potravín a nápojov   1     1 

Špecialista technológ v potravinárskej výrobe      1  1 

Technik kontroly v potravinárskej výrobe     3   3 

Operátor zariadenia na výrobu cukru   2     2 

6  2 3     5 

Operátor farieb, kolorista v polygrafii  2 3     5 

7   1     1 

Aplikačný technik v chemickej výrobe   1     1 

8   3 3 4   10 

Zlievarenský technik technológ   1 1    2 

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant     4   4 

Zlievarenský technik metalurg    2    2 

Majster (supervízor) v zlievarenstve   2     2 

9 6  63   51  120 

Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných 
materiálov     13  13 

Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných 
materiálov     1  1 

Tribotechnik   2     2 

Technik výroby sklených a minerálnych materiálov   11     11 

Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe      24  24 

Laborant prípravy suroviny   1     1 

Umelecký sklár   2     2 

Technik výroby stavebných materiálov   15     15 

Technik výroby žiaruvzdorných materiálov   15     15 

Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a 
izolačných materiálov 2       2 

Pomocný pracovník vo výrobe a úprave 
žiaruvzdorných materiálov 2       2 

Výrobca bižutérie a ozdobných  predmetov   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 výroby keramiky, kameniny a porcelánu   15     15 

Špecialista technológ keramiky, kameniny a 
porcelánu      13  13 

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a 
porcelánu 2       2 

10  1 2   1  4 

Zvárač kovov  1      1 

Programátor priemyselných robotov   1   1  2 

Zváračský špecialista   1     1 

11   2     2 

Špecialista elektronických zariadení   2     2 

12  2 4 4 2 5 1 18 

Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja v 
energetike a plynárenstve 1 1 2 

Technický riaditeľ v energetike    4    4 

Energetik technológ     2   2 

Montér potrubár v plynárenstve  2      2 

Technik protikoróznej ochrany v plynárenstve   4     4 

Špecialista energetik projektant, konštruktér      3  3 

Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu        1  1 

14  5 1     6 

Technik modulárnej výroby   1     1 

Podlahár  1      1 

Omietkar  1      1 

Tesár  1      1 

Obkladač  1      1 

Štukatér, kašírnik  1      1 

15   1  1 1  3 

Krupiér v kasíne   1     1 

Pracovník turistického informačného centra - back 
office     1   1 

Špecialista na tvorbu koncepcií a propagácie cestovného 
ruchu     1  1 

16   2   3  5 

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre   1     1 

Technický špecialista v poštových službách      3  3 

Administratívny pracovník v logistike   1     1 

18      9  9 

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 
bankovníctva     2  2 

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 
financovaním terorizmu 3  3 

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 
kapitálového trhu     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  
Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 

poisťovníctva     2  2 

19   1  2   3 

Umelecký obuvník   1     1 

Herec      1   1 

Kulturológ     1   1 

22     2 8  10 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu      1  1 

Špecialista kontrolingu      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a 
benefitov     2  2 

Špecialista podnikovej stratégie      2  2 

Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce 
(normovač)    2   2 

Špecialista účtovník      1  1 

24 6 5 5     16 

Ručný práč, detašér 2       2 

Žehliar 1       1 

Hodinár - výrobca, opravár  2      2 

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských 
zariadení  1     1 

Výrobca, opravár strelných zbraní   1     1 

Odpaľovač ohňostrojov   3     3 

Hrobár 3       3 

Vodič pohrebného motorového vozidla  3      3 

Celkový súčet 12 19 94 9 14 81 1 230 
Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - 
Sektorová rada pre potravinárstvo; 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; 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; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 
24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

Konkrétne informácie o prepojení inovácií s OV a OZ, či charakteristikou sú uvedené v jednotlivých 

Informáciách tajomníkov. 

Kategórií inovácií, ktoré ovplyvnili vo vybraných NŠZ charakteristiku bolo 21. Vo všeobecnosti je možné 

konštatovať, že:  

a) najvýraznejšie ovplyvnila charakteristiku NŠZ opäť inovácia „Digitalizácia“, 
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b) najmenej ovplyvnili charakteristiku NŠZ opäť inovácie „Biotechnológia“ a „Koordinovaná 

realizácia opatrení v prípade krízovej situácie“, 

c) mesiac, v ktorom autori najviac zadávali ovplyvnenie charakteristiky inováciami bol október 

2021. 

Tabuľka č. 44 Inovácie ovplyvňujúce charakteristiky NŠZ 

Názov oblasti inovácií  

Charakteristika 

Spolu 9/2021 10/2021 11/2021 

3D technológie a materiály 2 2 2 6 

Alternatívne palivá a pohony  1 1 2 

Automatizácia 5 3 6 14 

Big Data 6 8 2 16 

Biotechnológia   1 1 

Digitalizácia 14 34 19 67 

Digitálna bezpečnosť 3 1 2 6 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 3 1 1 5 

Internet vecí (IoT) 6 10 3 19 

Komunikačné siete novej generácie 5 2 6 13 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie   1 1 

Nezaradené 5 6 5 16 

Nové materiály 4  3 7 

Nové metódy 15 7 7 29 

Robotizácia 3 4 3 10 

Rozvoj informačných technológií 3 1  4 

Smart technológie 4 11 22 37 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain   2 2 

Umelá inteligencia 9 11 6 26 

Virtuálna a rozšírená realita 5 2 1 8 

Zelená ekonomika 1 3 3 7 

Celkový súčet 93 107 96 296 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

Za sledované obdobie bolo 1 055 odborných vedomostí v NŠZ ovplyvnených určitou inováciou. 

Tabuľka č. 45 Inovácie ovplyvňujúce odborné vedomosti v NŠZ 

Názov oblasti inovácií 

OV 

Spolu 9/2021 10/2021 11/2021 

3D technológie a materiály 5 1 5 11 

Alternatívne palivá a pohony 12 14 15 41 

Automatizácia 10 5 28 43 

Big Data 8 19 16 43 

Digitalizácia 76 50 116 242 
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Názov oblasti inovácií 

OV 

Spolu 9/2021 10/2021 11/2021 

Digitálna bezpečnosť 9 8 15 32 

Drony 3 3 3 9 

Gamifikácia 3   3 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 4 17 2 23 

Internet vecí (IoT) 10 7 12 29 

Komunikačné siete novej generácie 18 4 13 35 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade 
krízovej situácie 2 6 7 15 

Nezaradené 27 13 24 64 

Nové materiály 16 9 28 53 

Nové metódy 36 61 46 143 

Robotizácia 16 10 13 39 

Rozvoj informačných technológií 7 15 7 29 

Smart technológie 24 10 22 56 

Technológia distribuovaných záznamov a 
blockchain 2 1  3 

Umelá inteligencia 23 14 28 65 

Virtuálna a rozšírená realita 11 1 2 14 

Zelená ekonomika 26 19 18 63 

Celkový súčet 348 287 420 1055 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

V súvislosti s vyššie uvedenými informáciami o vplyve inovácií na odborné vedomosti inováciami je 

možné konštatovať, že:  

a) najvýraznejšie ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ inovácia „Digitalizácia“, 

b) najmenej ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ inovácia „Gamifikácia“ a „Technológia 

distribuovaných záznamov a blockchain“, 

c) mesiac, v ktorom autori najviac zadávali ovplyvnenie charakteristiky inováciami bol november 

2021. 

O niečo menej bolo odborných zručností, ktoré boli v NŠZ ovplyvnené inováciami (1 002). 

Tabuľka č. 46 Inovácie ovplyvňujúce odborné zručnosti v NŠZ 

Názov oblasti inovácií 

OZ 

Spolu 9/2021 9/2021 9/2021 

3D technológie a materiály 4 1 4 9 

Alternatívne palivá a pohony 10 7 20 37 

Automatizácia 6 9 36 51 
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Názov oblasti inovácií 

OZ 

Spolu 9/2021 9/2021 9/2021 

Big Data 9 16 21 46 

Digitalizácia 61 29 107 197 

Digitálna bezpečnosť 12 7 15 34 

Drony 3 3 4 10 

Gamifikácia 2   2 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 2 15 3 20 

Internet vecí (IoT) 16 6 13 35 

Komunikačné siete novej generácie 5 2 22 29 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie 2 3 7 12 

Nezaradené 10 7 32 49 

Nové materiály 8 14 25 47 

Nové metódy 38 63 54 155 

Robotizácia 9 17 14 40 

Rozvoj informačných technológií 6 13 13 32 

Smart technológie 30 12 19 61 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 1 1  2 

Umelá inteligencia 21 10 29 60 

Virtuálna a rozšírená realita 10 1 3 14 

Zelená ekonomika 17 20 23 60 

Celkový súčet 282 256 464 1002 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

Sumárne zhodnotenie vplyvu inovácií na odborné zručnosti v sledovanom období je nasledujúce:  

a) najvýraznejšie ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia „Digitalizácia“, 

b) najmenej ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia „Gamifikácia” a „Technológia 

distribuovaných záznamov a blockchain“,  

c) mesiac, v ktorom autori najviac zadávali ovplyvnenie charakteristiky inováciami bol november 

2021. 

Nasledujúca sumárna tabuľka poskytuje informácie o tom, či bola navrhnutá inovácia v rámci NŠZ 

zamietnutá alebo schválená, resp. či existoval iba návrh inovácie k NŠZ. Ak autor návrh neschválil, tak 

do NŠZ pridaný nebol. 
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Tabuľka č. 47 Schválenie/zamietnutie inovácií z návrhu, resp. uvedenie návrhu inovácií k NŠZ 

Názov inovácie 

September 2021 Október  2021 November  2021  

Inovácia 
NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ ∑ 

Inovácia 
NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ ∑ 

Inovácia 
NŠZ 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ ∑ 

Spolu 
celkovo 

3D technológie a materiály 2  3 5 1 1   2 4   4 11 

Alternatívne palivá a 
pohony 7   7 12    12 9   9 28 

Automatizácia 4 1  5 8   1 9 17  2 19 33 

Big Data 11  1 12 25   1 26 10   10 48 

Analýza veľkých dát 
a prognostika 2   2 8    8     10 

Big Data 1   1 1   1 2 4   4 7 

Dátová analytika (Big Data) 3   3 6    6 2   2 11 

Dátová integrácia a 
využívanie Big Data 5  1 6 6    6 4   4 16 

Dátová integrácia vo 
verejnej správe a využívanie 
big data     3    3     3 

Využívanie BIG DATA pri 
nastavovaní pravidiel 
údržby dopravných 
prostriedkov, mechanizmov 
a infraštruktúry     1    1     1 

Biotechnológia          1   1 1 

Digitalizácia 32 1  33 59  2 2 63 65  9 74 170 

Digitálna bezpečnosť 7   7 8    8 7   7 22 

Drony     3    3 2   2 5 

Gamifikácia 1   1          1 

Inovácie ako reakcia na 
pandémiu 4 

 
 

 4 4   1 5 2   2 11 
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Názov inovácie 

September 2021 Október  2021 November  2021  

Inovácia 
NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ ∑ 

Inovácia 
NŠZ 

Inovácia 
NŠZ 

schválená 
z návrhu 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ ∑ 

Inovácia 
NŠZ 

Návrh 
inovácie 

k NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 

inovácie k 
NŠZ ∑ 

Spolu 
celkovo 

 

 

 
 

Internet vecí (IoT) 6  2 8 15    15 4  2 6 29 

Komunikačné siete novej 
generácie 6   6 4   1 5 6   6 17 

Koordinovaná realizácia 
opatrení v prípade krízovej 
situácie 2   2 4    4 5   5 11 

Nezaradené 5 1  6 23   2 25 10  1 11 42 

Nové materiály 9  4 13 7   1 8 18   18 39 

Nové metódy 29   29 32  1 4 37 35  1 36 102 

Robotizácia 6  2 8 11    11 11  2 13 32 

Rozvoj informačných 
technológií 5   5 7    7 6   6 18 

Smart technológie 10  1 11 11 1 1 1 14 28 2 3 33 58 

Technológia 
distribuovaných záznamov 
a blockchain 1   1 1    1 3   3 5 

Umelá inteligencia 15 1 1 17 17    17 22  2 24 58 

Virtuálna a rozšírená realita 6   6 2    2 3   3 11 

Zelená ekonomika 11   11 10    10 15   15 36 

Celkový súčet 179 4 14 197 264 2 4 14 284 283 2 22 307 788 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 
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Celkovo bolo zadaných do IS NSP/SRI 726 návrhov inovácií k NŠZ, pričom 50 návrhov inovácií k NŠZ 

bolo zamietnutých. Ak porovnávame údaje za predchádzajúce sledované obdobie, tak môžeme 

konštatovať, že výrazne poklesli aktivity v súvislosti s návrhmi inovácií zadávanými do systému 

NSP/SRI, a to niekoľkonásobne. 

Najviac inovácií k NŠZ zadala Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 

materiály (96). Celkovo bolo iba 6 inovácií z návrhov schválených.  

Tabuľka č. 48 Počet schválených/zamietnutých inovácií z návrhov, resp. návrhy inovácií k NŠZ 

Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie 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 28   3 31 

Digitalizácia a analytika dát v 
poľnohospodárstve 6   1 7 

Ekologické (alternatívne) 
poľnohospodárstvo 6    6 

Marketing v poľnohospodárstve 5    5 

Precízne poľnohospodárstvo 4   1 5 

Sociálne poľnohospodárstvo 1    1 

Systém prenosu výsledkov vedy a 
výskumu do praxe – Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems 
(AKIS) 4    4 

Umelá inteligencia v 
poľnohospodárstve 2   1 3 

02 - Sektorová rada pre ťažbu a 
úpravu surovín, geológiu 12   3 15 

Inovácie v procese (v bani) 3   1 4 

Inteligentná baňa – 5G systém 5   1 6 

Nové metódy dobývania 1   1 2 

Virtuálna a robotická podpora v bani 
– zlepšenie pracovných podmienok 
a zvýšenie bezpečnosti práce 3    3 

03 - Sektorová rada pre 
potravinárstvo 24   1 25 

Dátová analytika (Big Data) 5    5 

Digitalizácia, softverizácia 6   1 7 

Internet vecí (IoT) Priemyselný 
internet 3    3 

Manufacturing Automation 3    3 

Robotizácia a Kolaboratívne roboty 
vo výrobe 2    2 

Senzorika potravín 1    1 

Umelá inteligencia a Strojové učenie 3    3 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Virtuálna a Rozšírená inteligencia / 
realita vo výrobe 1    1 

04 - Sektorová rada pre textil, 
odevy, obuv a spracovanie kože 16   1 17 

3D technológie a materiály v 
textilnom, odevnom a obuvníckom 
priemysle 3    3 

Digitalizácia a virtuálne navrhovanie 
odevov a obuvi 1   1 2 

Digitálne oblečenie a obuv 2    2 

Druhotné spracovanie textilného, 
plastového a koženého odpadu až 
po odevnú a obuvnícku výrobu bez 
odpadu 3    3 

Ekologické materiály (konopné 
vlákna, ľan, vlákna z rôznych 
produktov rastlinného pôvodu ako 
napr. kávové zrná, ananás, banány, 
žihľava atď.) 1    1 

Elektrifikácia tkanín 1    1 

Inovatívna farebná povrchová 
úprava zvrškov a podošiev 1    1 

Smart oblečenie 1    1 

Smart obuv 2    2 

Technologické inovácie strojného 
vybavenia 1    1 

05 - Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 13    13 

3D technológie a materiály pre 
aplikácie v drevospracujúcom 
priemysle 1    1 

Diaľkový prieskum Zeme v lesnom 
hospodárstve 1    1 

Geografické informačné systémy v 
lesnom hospodárstve 1    1 

Kolaboratívne roboty pri spracovaní 
dreva 3    3 

Princípy zelenej ekonomiky pri 
komplexom spracovaní dreva 2    2 

Princípy zelenej ekonomiky pri 
obhospodarovaní  lesa 3    3 

Smart technológie v 
drevospracujúcom priemysle 2    2 

06 - Sektorová rada pre celulózo-
papierenský a polygrafický 
priemysel 14  1  15 

Aktívne "smart" obaly 1  1  2 

Aktívne zdroje schnutia tlačových 
farieb 1    1 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Automatizovaná kontrola 
digitálnych dát 1    1 

Digitalizácia procesov tlače a 
dokončujúceho spracovania 1    1 

Nové druhy obalových papierov 2    2 

Nové tlačové farby (na vodnej báze 
a biodegradovateľné) 1    1 

Optimalizácia procesov výroby 2    2 

RFID terčíky v smart obaloch 2    2 

Robotizácia procesov tlače a 
dokončujúceho spracovania 1    1 

Tlačená elektronika 1    1 

Využívanie umelej inteligencie pre 
optimalizáciu procesov výroby 1    1 

07 - Sektorová rada pre chémiu a 
farmáciu 7    7 

Autonómne laboratóriá 2    2 

Digitalizácia v chemickom priemysle 2    2 

Modulárne spracovateľské linky 2    2 

Zelené inovácie v chémii a farmácii 1    1 

08 - Sektorová rada pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 23    23 

Nové materiály  s vysokou 
pevnosťou a s výbornými ťažnými a 
únavovými vlastnosťami 4    4 

Nové materiály (nové zliatiny) na 
tlmenie vibrácií (už vyrábaná 
hliníková pena) 4    4 

Nové materiály pre 3D tlač 5    5 

Progresívne využitie surovín pre 
výrobu ferozliatin 1    1 

Riadenie a simulácia metalurgických 
procesov s využitím progresívnych 
metód (matematické, fyzikálne 
modely a dátové analýzy, big data) 6    6 

Vodík – palivo budúcnosti 3    3 

09 - Sektorová rada pre sklo, 
keramiku, minerálne výrobky, 
nekovové materiály 96   5 101 

Antikorózne sklá 1    1 

Automatizácia vo výrobe 9    9 

Digitalizácia vo výrobe 7    7 

Digitálna bezpečnosť vo výrobe 8    8 

Ekologické nekovové materiály 9   1 10 

Inteligentné obaly 3   1 4 

Keramika v priemysle 1    1 

Metódy účinného krízového 
riadenia 4    4 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Mikrovlnné tavenie skiel 2    2 

Nanotechnológie vo výrobe 
nekovových materiálov 6   1 7 

Nové druhy cementov s nízkou 
záťažou na životné prostredie – 
chromatmin, biocement 1    1 

Nové technológie výroby    1 1 

Pevné a ľahčené sklené obaly 1    1 

Plameňová syntéza 1    1 

Použitie bioplynu z obnoviteľných 
zdrojov pri spracovaní nekovových 
materiálov 6    6 

Použitie vodíka pri spracovaní 
nekovových materiálov 4    4 

Použitie vodíka pri tavení skla 1    1 

Recyklovateľnosť nekovových 
materiálov 10    10 

Robotizácia vo výrobe 8   1 9 

Špeciálne sklá a sklokeramické 
materiály pre bioaplikácie 1    1 

Technológia výroby cementov 
environmentálnej  generácie 2    2 

Využitie mikrovlnnej energie 3    3 

Využitie mikrovlnnej energie v 
keramickej výrobe 2    2 

Využívanie odpadového tepla 
vznikajúceho pri výrobe nekovových 
materiálov 6    6 

10 - Sektorová rada pre 
automobilový priemysel a 
strojárstvo 32 2  10 44 

Aditívne technológie v 
automobilovom priemysle a 
strojárstve  1  3 4 

Automatizácia a robotizácia 8   3 11 

Autonómne riadenie 1    1 

Elektromobilita a alternatívne palivá 2    2 

Nanotechnológie v strojárstve 2   4 6 

Nové trendy v strojárstve 6    6 

Smart technológie v automobilovom 
priemysle a strojárstve 4 1   5 

Trvalo udržateľný rozvoj 9    9 

11 - Sektorová rada pre 
elektrotechniku 26 1  5 32 

Blockchain 1    1 

Digitalizácia procesov údržby v 
elektrotechnike 1   1 2 

Inovatívna robotika 1    1 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

IoT internet vecí /IIoT priemyselný 
internet vecí 1   2 3 

IoT internet vecí /IIoT priemyselný 
internet vecí v elektrotechnike 7    7 

Kybernetická bezpečnosť 2    2 

Nové technológie výroby 1    1 

Nové typy materiálov v 
elektrotechnike 1    1 

Smart zariadenia a technológie 8   1 9 

Umelá inteligencia 3 1  1 5 

12 - Sektorová rada pre energetiku, 
plyn, elektrinu 10   1 11 

Aplikácia umelej inteligencie a 
internetu pre riadenie tepelných 
zdrojov a centrálne zásobovanie 
teplom (CZT)    1 1 

Batériové systémy veľkej kapacity 1    1 

Energy sharing na báze kombinácie 
obnoviteľných zdrojov energie a 
batériových úložísk 1    1 

Nárast podielu výroby elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov 
energie 2    2 

Preprava a distribúcia vodíka 
plynárenskými potrubnými 
systémami 1    1 

Využitie technológie AR pri 
pracovných a bezpečnostných 
aplikáciách v energetike 1    1 

Využitie umelej inteligencie pre 
predikciu stavov v elektrizačnej 
sústave 1    1 

Využitie vodíka v energetike – 
skladovanie 1    1 

Využitie vodíka v energetike – 
výroba 1    1 

Využívanie umelej inteligencie pre 
simuláciu neštandardných a 
krízových stavov v energetike 1    1 

13 - Sektorová rada pre vodu, 
odpad a životné prostredie 4    4 

Modelovanie prírodných rizík a 
hazardov využitím nástrojov umelej 
inteligencie 3    3 

Prístroje a sondy na meranie a 
monitorovanie kvantity a kvality vôd 1    1 

14 - Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 21  1 6 28 

3D mapovanie 1    1 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

3D mapy ako virtuálna realita 1    1 

Automatické riadenie stavebných 
strojov    3 3 

Digitálna správa, kontrola a údržba 
stavieb    1 1 

Digitálne spracovanie parametrov a 
technických údajov stavebných 
materiálov    1 1 

Elektronické portály s vyhľadávačmi 
noriem a predpisov umožňujú 
rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach 4    4 

Inteligentné budovy 1    1 

Internet vecí (IoT) v stavebníctve 1    1 

Montované domy a komerčné 
modulárne budovy 1    1 

Stavebný software BIM 7    7 

Systémové komponenty technických 
zariadení budov 3    3 

Výroba prefabrikovaných 
betónových dielov prostredníctvom 
3D tlače 1    1 

Vysoká automatizácia meracích 
a vyhodnocovacích procesov 1  1 1 3 

15 - Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch 16  2 1 19 

Kiosk check-in v hoteloch 1  1  2 

Online objednávanie a donáška 5    5 

Online rezervácie, rezervácie cez 
OTA (online travel agents) 3    3 

Prepojenie inteligentných 
technológií za účelom zefektívnenia 
interných procesov v obchode 4   1 5 

Technické inovácie v obchode 1    1 

Umelá inteligencia pri online 
komunikácii s hosťami 2    2 

Virtuálny kľúč k izbám   1  1 

16 - Sektorová rada pre dopravu, 
logistiku, poštové služby 44   3 47 

3D tlač (aditívna) 1    1 

Automatizácia dopravných procesov 1    1 

Automatizácia dopravných 
prostriedkov, mechanizmov a 
infraštruktúry 1    1 

Automatizácia komunikácie so 
zákazníkmi – chatboty 2    2 

Automatizácia v poštových službách 1    1 

Autonómne operačné a kontrolné 
strediská 1    1 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Bezkontaktné doručovanie zásielok 1    1 

Diaľkový dohľad a riadenie dopravy 1    1 

Digitalizácia terminálov 1    1 

Digitalizácia, pokročilá konektivita v 
logistických procesoch 2    2 

Digitálne dvojča pri údržbe vozidiel 1    1 

Efektívnejšie využívanie 
inteligentných dopravných 
systémov a smart cities 1   1 2 

Elektronizácia dokumentov 7   1 8 

Elektronizácia v poštových službách 1    1 

Inteligentné dopravné systémy a 
smart cities 1    1 

Intermodálne prístupové body v 
doprave a logistike 1    1 

IoT v systémoch prevádzky na 
dráhach 1    1 

IoT v železničných systémoch 1    1 

IoT zariadenia v prediktívnej údržbe 2    2 

Komunikácia a riadenie projektov 1    1 

Kooperatívne roboty 1    1 

Logistika 4.0 1    1 

Návrh, riadenie a správa 
bezpečnostných systémov – cyber 
security 2    2 

Prechod od preventívnej údržby na 
flexibilnú prediktívnu údržbu 
založenú na aktuálnych dátach 1    1 

Prepojenie sféry dopravy a 
poštových služieb s oblasťou IT a 
kybernetickou bezpečnosťou 1    1 

Prepojenie výrobných skladových a 
podnikových informačných 
systémov s manipulačnou skladovou 
technikou 1    1 

Robotizácia v poštových službách 1    1 

Robotizácia zákazníckeho servisu 1    1 

Rozvoj elektronického obchodu 1    1 

Rozvoj ETCS (European Train 
Control System) a ATO (Automated 
train operations) 1    1 

Rozvoj komplexných digitálnych 
operačných systémov pre správu a 
údržbu dopravných prostriedkov a 
infraštruktúry (manažment 
životného cyklu) 2    2 

Využitie robotov a dronov pre 
diagnostiku a inšpekciu v údržbe a 
prevádzke železničnej infraštruktúry 1    1 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Využívanie BIG DATA pri 
nastavovaní pravidiel údržby 
dopravných prostriedkov, 
mechanizmov a infraštruktúry 1    1 

Zameranie na zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov a cestujúcich    1 1 

17 - Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie 40   2 42 

AR/VR Vnorená realita/Virtuálna 
realita 5    5 

Biometria 1    1 

Blockchain 1    1 

Dátová analytika (Big Data) 6    6 

Digitálne ekosystémy 1    1 

Drony 5    5 

IoT Internet vecí /IoT Priemyselný 
internet 6   2 8 

Používanie technológie 5G sietí 1    1 

Softverizácia 9    9 

Umelá inteligencia /Strojové učenie 
UI /ML 3    3 

Vyspelá umelá inteligencia a 
analytika 2    2 

18 - Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 16   1 17 

Big Data 6   1 7 

InsurTech 1    1 

Robotická procesná automatizácia 
(RPA ) 1    1 

SMART Work 3    3 

Technológia distribuovaných 
záznamov (DLT) 1    1 

Umelá inteligencia 4    4 

19 - Sektorová rada pre kultúru a 
vydavateľstvo 33  2 1 36 

Art&Science 1    1 

Digitálne služby a informačné zdroje 
v pamäťových a fondových 
inštitúciách 3  1  4 

Digitálne umenia 5    5 

Inovatívne výrobné postupy v 
oblasti vydavateľstiev, médií a 
audiovízie 4   1 5 

Nové formy prezentačných, 
marketingových a propagačných 
aktivít v oblasti sprístupňovania 
kultúrneho dedičstva, umeleckej 4    4 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

produkcie a ďalších kultúrnych 
obsahov a hodnôt 

Nové technológie pri výskume, 
ochrane a udržateľnom využití 
kultúrneho dedičstva 5    5 

Rozvoj medzisektorovej spolupráce 6    6 

Site specific projekcie, interaktívne 
inštalácie a pod.   1  1 

Uplatňovanie princípov trvalej 
udržateľnosti a adresovanie cieľov 
udržateľného rozvoja (SDGs) 5    5 

20 - Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu a šport 19   1 20 

„Prevrátená učebňa“/hybridné 
vyučovanie 1    1 

Digitálna komunikácia a online 
vzdelávanie 2    2 

E-knihy 1    1 

Hranie hier vo vzdelávaní 3    3 

Hromadné on-line vzdelávanie a on-
line kurzy 1    1 

Individualizácia 1    1 

Info etika 1    1 

Mobilné zariadenia vo vzdelávaní 1    1 

Nositeľná elektronika 1    1 

Otvorené vzdelávacie možnosti 1    1 

Rozvoj digitálnych humanitných vied 2    2 

Simulácia 3    3 

Športová nositeľná elektronika    1 1 

Video vo vzdelávaní 1    1 

21 - Sektorová rada pre verejné 
služby a správu 65   1 66 

Automatizácia a semiautomatizácia 
procesov pri výkone agendy verejnej 
správy 5    5 

Dátová integrácia vo verejnej správe 
a využívanie big data 3    3 

Digitálna transformácia verejnej 
správy 3    3 

Efektívny manažment krízového 
riadenia 7    7 

Nárast cezhraničných interakcií 
a prijímanie jednotných riešení 
naprieč EÚ 9    9 

Smart agenda a budovanie 
inteligentných riadiacich systémov v 
sieťovej infraštruktúre 2    2 

Strategické plánovanie a moderné 
riadenie ľudských zdrojov 14   1 15 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Zavádzanie multikanálovej 
komunikácie s verejnou správou 7    7 

Zavádzanie nových metód 
zabezpečovania kybernetickej 
bezpečnosti 8    8 

Zdieľané úložiská a vzdialený prístup 
do agendových a kancelárskych 
systémov 1    1 

Znižovanie byrokracie a rezortizmu 
vo verejnej správe 6    6 

22 - Sektorová rada pre 
administratívu, ekonomiku, 
manažment 95   3 98 

Dátová integrácia a využívanie Big 
Data 15   1 16 

Digitalizácia pracovného miesta 5   1 6 

Digitálna komunikácia 8    8 

Elektronizácia dokumentov 12    12 

E-služby 2    2 

FinTech 1    1 

Inteligentné zmluvy 1    1 

Komunikácia a riadenie projektov 3    3 

Líderstvo a manažment 7    7 

Online interná a externá 
komunikácia 16   1 17 

Online vzdelávanie 6    6 

Superpočítače 1    1 

Vyspelá umelá inteligencia a 
analytika 18    18 

23 - Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 56   1 57 

Analýza veľkých dát a prognostika 10    10 

Digital health technology 16    16 

On-line poradenské služby a služby 
krízovej intervencie 4   1 5 

Robotickí osobní asistenti s umelou 
inteligenciou, ktorí sa začínajú 
postupne využívať v niektorých 
krajinách 2    2 

Telehealth a telemedicína 16    16 

Zariadenia (HW) a aplikácie (SW) na 
vedenie elektronickej dokumentácie 
klientov sociálnych služieb a 
evidovania poskytnutých sociálnych 
služieb 1    1 

Zariadenia a aplikácie zamerané na 
monitorovanie a signalizáciu 
rôznych potrieb a pomoci 1    1 
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Názov sektorovej rady/Názov 
inovácie Inovácia NŠZ 

Inovácia NŠZ 
schválená z 
návrhu 

Návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Zamietnutý 
návrh 
inovácie k 
NŠZ 

Celkový 
súčet 

Zariadenia a aplikácie, ktoré 
umožňujú prijímateľom sociálnych 
služieb komunikovať s 
poskytovateľmi sociálnych služieb, 
lekármi, so svojou rodinou a 
priateľmi 1    1 

Zavedenie softvérového systému v 
danom zariadení 5    5 

24 - Sektorová rada pre remeslá a 
osobné služby 16 3  1 20 

Alternatívne zdroje energie 1    1 

Automatizácia 6 1   7 

Biodegradovateľné plasty 1    1 

Digitalizácia, softverizácia 6 1   7 

Propagácia a osveta o tradičných 
remeslách – Remeslo je in  1  1 2 

Umelá inteligencia - Artificial 
Intelligence; Strojové učenie – 
Machine Learning 1    1 

Využitie prvkov 3D tlače (tkanie a 
malovýroba a ďalšie) 1    1 

Celkový súčet 726 6 6 50 788 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 12. 2021 

3.6 Správa kompetenčného modelu 

V sledovanom období boli realizované viaceré zmeny v kompetenčnom modeli, a to najmä vzhľadom 

na nasledujúce činnosti: 

1. úprava súboru živnostenského minima – práca s potravinami, 

2. definovanie55 odborných vedomostí a zručností v súvislosti s podnikaním podľa osobitných 

právnych predpisov,  

3. schválené návrhy nových/upravených OV a OZ v súvislosti s výkonom znaleckých činností,  

4. schválené návrhy nových/upravených OV a OZ v súvislosti s inováciami, ktoré ovplyvnili 

vybrané zamestnania, resp. samostatné schválené návrhy nových OV/OZ či zmien vo 

formuláciách v pôvodných databázach OV a OZ. 

 

 
55 nový súbor 
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V nasledujúcej schéme sa uvádzajú vyššie uvedené hlavné zmeny. 

Schéma č. 1 Zmeny v databázach kompetenčného modelu 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.7 Tvorba a aktualizácia povolaní 

V sledovanom období sa zrealizovala analýza povolaní s priradením garantovaných NŠZ za Sektorovú 

radu pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Taktiež boli sledované prepojenia povolaní na 

akreditované programy ďalšieho vzdelávania a na odbory vzdelávania, ktoré pripravujú na výkon 

zamestnaní v sektore. V nasledujúcich podkapitolách sú uverejnené výsledky analýzy. 

 Povolania a ich prepojenie v Sektorovej rade pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zoznam 12-tich povolaní zo sektora hutníctvo, zlievarenstvo 

a kováčstvo ku dňu 24. 11. 2021. Väčšina z nich sa týka iba predmetnej sektorovej rady, a to konkrétne 

povolania: Hutník, Koksár, Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby, Technik hutníckej, zlievarenskej 
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výroby, Umelecký kovolejár a kovotepec, Valcovač (lisovač) kovov, Zlievač, jadrár a Zušľachťovač 

kovov. Z celkového počtu povolaní predstavovali viac ako 66 %.  

Tabuľka č. 49 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

P.č. Názov povolania  Počet SR Vstup 

1 Hutník  1 NŠZ (9) 

2 Koksár   1 NŠZ (1) 

3 Kováč 2 NŠZ (3) 

4 Kvalitár a kontrolór výrobkov  12 NŠZ (1) 

5 Manažér v priemysle 9 NŠZ (1) 

6 Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe 8 NŠZ (1) 

7 Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby 1 NŠZ (9) 

8 Technik hutníckej, zlievarenskej výroby 1 NŠZ (11) 

9 Umelecký kovolejár a kovotepec 1 NŠZ (1) 

10 Valcovač (lisovač) kovov 1 NŠZ (5) 

11 Zlievač, jadrár 1 NŠZ (5) 

12 Zušľachťovač kovov 1 NŠZ (3) 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z vyššie uvedenej tabuľky je možné vidieť, že všetky povolania vstúpili do zoznamu na základe 

vyhodnotenia k priradeným garantovaným NŠZ. Najviac zamestnaní (11) bolo priradených pod 

povolanie: „Technik hutníckej, zlievarenskej výroby“. Druhou najpočetnejšou skupinou povolaní (9) 

boli: „Hutník“ a „Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby”. 

Tabuľka č. 50 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

Hutník  

8121001 Tavič 

8121004 Hutník operátor 

8121004 Hutník operátor, údržbár 

8121006 Hutník oceliar 

8121007 Hutník vysokopeciar 

8121012 Peciar 

8121013 Apretovač 

8121014 Hutník neželezných kovov 

8121015 Operátor zlievarenských strojov a zariadení 

Koksár   

8121003 Koksár 

Kováč 

7221001 Ručný priemyselný kováč 

7221002 Kováč pre strojné kovanie 

7319001 Umelecký kováč 
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

Kvalitár a kontrolór výrobkov  

7543011 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 

Manažér v priemysle 

1321011 Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe 

Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe 

9329014 Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe 

Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby 

2146013 Špecialista riadenia kvality v hutníctve 

2146014 Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji 

2146015 Hutnícky špecialista technológ  

2146016 Metalograf 

2146017 Zlievarenský špecialista vo výskume a vývoji 

2146018 Zlievarenský špecialista technológ 

2146019 Zlievarenský špecialista riadenia kvality 

2146020 Zlievarenský špecialista projektant 

2146021 Zlievarenský špecialista metalurg 

Technik hutníckej, zlievarenskej výroby 

3117006 Technický pracovník v hutníctve 

3117007 Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant 

3117008 Zlievarenský technik technológ 

3117009 Zlievarenský technik kontroly kvality 

3117010 Zlievarenský technik normovač 

3117011 Zlievarenský technik modelár 

3117012 Zlievarenský technik metalurg 

3121004 Majster (supervízor) v hutníctve 

3121005 Majster (supervízor) v zlievarenstve 

3122017 Majster (supervízor) v kováčstve 

3135000 Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle 

Umelecký kovolejár a kovotepec 

7319005 Umelecký kovolejár a kovotepec 

Valcovač (lisovač) kovov 

8121002 Operátor stroja na valcovanie kovov 

8121005 Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 

8121009 Operátor tvárniaceho zariadenia 

8121010 Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach 

8121011 Operátor redukovne vo valcovniach 

Zlievač, jadrár 

7211001 Zlievač, formovač 

7211002 Jadrár 

7211003 Zlievarenský modelár 

7211004 Práškový metalurg 

7211005 Odlievač kovov 

Zušľachťovač kovov 

8122001 Morič 

8122002 Galvanizér 
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

8122003 Operátor pokovovania 
Poznámka: Na účely analýzy sú zobrazené iba také zamestnania, patriace pod vybrané povolania, ktoré sú pod 
garanciou Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že aj v rámci tohto sektora boli aktualizované akreditované programy 

ďalšieho vzdelávania vyhovujúce iba pre nižší počet povolaní, a to konkrétne 6. K nim bolo spolu  

priradených 9 akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania. Najviac pre povolanie „Umelecký 

kováč” (4), ostatné povolania mali identifikovaný vhodný iba jeden akreditovaný program ďalšieho 

vzdelávania.  

Tabuľka č. 51 Počty priradených programov ďalšieho vzdelávania k povolaniam v sektore 
hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

 
P. č. Povolanie 

Počet priradených programov 
ďalšieho vzdelávania 

1 Povrchové ochrany kovových materiálov 1 

2 Ručné spracovanie kovov 1 

3 Ručné spracovanie kovov a zváranie 1 

4 Umelecké kováčstvo 1 

5 Umelecký kováč 4 

6 Umelecký kováč a zámočník 1 

Spolu 9 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

V nižšie uvedenej tabuľke sú počty priradených odborov vzdelávania – stredoškolských/ 

vysokoškolských v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo. Aj v tomto prípade prevládajú 

stredoškolské odbory vzdelávania a najvyšší počet odborov (6) je určený pre povolanie „Hutník” a 

„Zlievač, jadrár“. Vysokoškolské odbory vzdelávania boli priradené iba k dvom povolaniam, a to: 

„Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby“ a „Technik hutníckej, zlievarenskej výroby“. 

Tabuľka č. 52 Počty priradených odborov vzdelávania k povolaniam v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

Názov povolania 

Odbor 
vzdelávania 
stredoškolský 
(počty) 

Študijný odbor  - 
vysokoškolské 
vzdelávanie 
(počty) 

Celkový 
súčet 

Hutník  6 - 6 

Kováč 5 - 5 

Kvalitár a kontrolór výrobkov  3 - 3 

Špecialista hutníckej, zlievarenskej výroby - 5 5 

Technik hutníckej, zlievarenskej výroby - 5 5 

Umelecký kovolejár a kovotepec 2 - 2 
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Názov povolania 

Odbor 
vzdelávania 
stredoškolský 
(počty) 

Študijný odbor  - 
vysokoškolské 
vzdelávanie 
(počty) 

Celkový 
súčet 

Zlievač, jadrár 6 - 6 

Zušľachťovač kovov 1 - 1 
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 sektorových partnerstiev. V predchádzajúcich 

etapách projektu boli v rámci Úvodnej správy a Priebežných správ č.1 až č.11 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, 

- modul Tvorba sektorových stratégií (verzia 0) a Aktualizácia sektorových stratégií, 
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- 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. 

▪ 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. 12, 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:  

- modul Inovácie – rozšírenie o prehľad inovácií, 

- modul Správa číselníkov – číselník inovácií rozšírenie o nástroj na nahradenie inovácie. 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- modul Inovácie – rozšírenie o zoznam inovácií, 

- modul Inovácie – rozšírenie o prehľad inovácií, 

- modul Správa číselníkov – číselník inovácií rozšírenie o nástroj na nahradenie inovácie. 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu: 

- prehľad inovácií – pripomienky, 

- nástroj na nahradenie inovácie. 

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.  
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V rámci systémového riešenia NSP/SRI klasifikácie a číselníky zmysluplne a systematicky zoskupujú a 

organizujú informácie o inováciách, zamestnaniach, sektoroch, zručnostiach a mnohých ďalších 

fenoménoch a javoch do štandardizovaného formátu, ktorý umožňuje identifikovať a bližšie skúmať 

súvislosti na trhu práce. Výstupy tohto národného projektu prispievajú k štandardizácii konceptov, 

ktoré sú významným harmonizujúcim faktorom komunikácie medzi všetkými účastníkmi na trhu práce. 

Klasifikácie a číselníky umožňujú generalizovať, interpretovať a monitorovať dynamické procesy so 

zámerom dodávať expertízu pre kvalifikované, dátovo podložené opatrenia vo väzbe na aktuálny 

sociálno-ekonomický kontext a súčasné a budúce spoločenské požiadavky. 

Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 12.  

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 trinásteho 

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 články v poradí už z ôsmych 

rokovaní sektorových rád. Zároveň sú v časti médiá zverejňované informácie o projekte, publikované 

v rôznych médiách, odborné články pripravované pre printové médium a propagačné materiály. 

Zoznam pridaných článkov v časti Novinky SRI: 

▪ 8. rokovanie Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, 

▪ Rokovanie Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport, 

▪ Revitalizácia zdravotníctva, 

▪ Zástupcovia kultúrnej obce a kreatívneho priemyslu finalizujú sektorovú stratégiu, 

▪ Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 

▪ Čo priniesla 6. Anti Money Laundering Smernica?, 

▪ Stále máme odborníkov, ktorí majú záujem budovať sektor, 

▪ Bude dosť kvalifikovanej pracovnej sily pre ďalší rozvoj sektora IKT?, 

▪ Diskutovali sme o zmenách v papierenskom a polygrafickom priemysle, 
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▪ S inováciami po stopách gulášových cestovín, 

▪ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo sa opäť stretla, aby prediskutovala 

problematiku prognózovania potrieb trhu práce a Plán obnovy a odolnosti, 

▪ Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

▪ Emailové stretnutie s Ministerstvom školstva, 

▪ Ako vyzerá budúcnosť v energetike? Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre energetiku, plyn 

a elektrinu, 

▪ Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

▪ Stavebníctvo nemá na to, aby takéto dramatické nárasty cien stavebných materiálov unieslo z 

rezerv zhotoviteľov, 

▪ Zoznam NŠZ schválených Alianciou v 12. etape projektu, 

▪ Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou – v dvanástej etape Národného projektu Sektorovo 

riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike, 

▪ Ako vidia elektromobilitu sektoroví experti?, 

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti, 

▪ Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

▪ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na svojom poslednom stretnutí 

diskutovala aj o experimentálnych študijných odboroch, 

▪ Dokážeme vo verejnej správe zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov?, 

▪ Zástupcovia sektora voda, odpad a životné prostredie rokovali po dlhých mesiacoch naživo, 

▪ Kombinované rokovanie sektorovej rady plné nápadov, 

▪ Ešte stále tu máme odborníkov, ktorí chcú meniť krajinu k lepšiemu, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XVI. etape tvorby a revízie, 

▪ Množstvo zaujímavých tém nielen o nových smeroch v rámci duálneho vzdelávania v sektore. 

Zoznam pridaných článkov v časti Médiá: 

▪ Ťažba nerastov má smart riešenia, 

▪ Na trh práce v roku 2030 sa už pripravujeme, 

▪ Drevospracujúci priemysel inovuje. 

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v prílohe č. 69 aj s obrázkami a odkazmi priamo k 

článkom. Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne podľa udalostí v priebehu ďalších etáp projektu. 
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 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. Do tejto časti pribudli informácie o vplyve pandémie COVID-19 na vývoj 

nezamestnanosti pre jednotlivé sektorové rady a zoznam zverejnených NŠZ v uplynulých etapách 

projektu. Odkazy na jednotlivé stránky sú uvedené v prílohe č. 69. 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. 53 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 1 1 1 úpravy úpravy 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 1 1 1 1 úpravy  

3 pre potravinárstvo 1 1 1 1 úpravy  

4 pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 1 1 1 1 úpravy  

5 
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel 
1 1 1 1 úpravy  

6 
pre celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel 
1 1 1 1 úpravy  

7 pre chémiu a farmáciu 1 1 1 1 úpravy  

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1 1 1 1 úpravy  

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové 

materiály 
1 1 1 1 úpravy  

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo 1 1 1 1 úpravy  

11 pre elektrotechniku 1 1 1 1 úpravy  

12 pre energetiku, plyn, elektrinu 1 1 1 1 úpravy  

13 pre vodu, odpad a životné prostredie 1  1 1 1 úpravy úpravy 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 1 1 1 1 úpravy  

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 

ruch 
1 1 1 1 úpravy  

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby 1 1 1 1 úpravy  

17 pre informačné technológie a telekomunikácie 1 1 1 1 úpravy  

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 1 1 1 1 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 

19 pre kultúru a kreatívny priemysel 1 1 1 1 úpravy úpravy 

20 pre vzdelávanie, výchovu a šport 1 1 1 1 úpravy úpravy 

21 pre verejné služby a správu 1 1 1 1 úpravy úpravy 

22 pre administratívu, ekonomiku, manažment 1 1 1 1 úpravy  

23 pre zdravotníctvo, sociálne služby 1 1 1 1 úpravy úpravy 

24 pre remeslá a osobné služby 1 1 1 1 úpravy  

98 Riadiaci výbor SRI 1       úpravy    

99 Aliancia sektorových rád 3       úpravy    

 Zdroj: TREXIMA Bratislava  

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 prebiehali 

rokovania sektorových rád a boli dopĺňané články o etapách schvaľovania NŠZ alianciou a následného 

zverejňovania nových a revidovaných NŠZ. Zároveň, v sledovanom období boli vytvorené nové články 

a stránky v časti O sektore. V ďalších obdobiach, po ukončení úloh a ďalších rokovaniach sektorových 

rád, budú postupne dopĺňané nové informácie na verejnom portáli IS NSP/SRI.  

4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady 

Aktuálne zoznamy členov sektorových rád sú uvedené na stránke 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.  
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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 938 používateľských účtov, z toho 783 

zaregistrovaných používateľov a 155 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 22,95 a priemerné trvanie jednej relácie je 16 minút 11 sekúnd. Počas 

sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný: 

▪ september 2021 – 60 763 zobrazení, 

▪ október 2021 – 82 272 zobrazení, 

▪ november 2021 – 83 859 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 226 867 zobrazení stránok v privátnej zóne. V sledovanom období sa 

trend zobrazení znovu posunul do stúpajúceho trendu po  letnom období, ako sa predpokladalo.  

Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 3,28 a priemerné 

trvanie jednej relácie je 2 minúty 42 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok 

IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

▪ september 2021 – 18 140 zobrazení, 

▪ október 2021 – 27 958 zobrazení, 

▪ november 2021 – 23 364 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 69 462 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Na verejnej stránke počas 

sledovaného obdobia išlo skoro až o dvojnásobok zobrazení stránok oproti predchádzajúcemu 

obdobiu. Splnil sa predpoklad trendov po letnom období. 
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V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu 

a verejnú časť. 

Tabuľka č. 54 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie september až 
november 2021 celkom 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. NŠZ 15 751 26,56% 

2. NSP/SRI 8 293 13,99% 

3. Správa výkazov 7 921 13,36% 

4. Odborné vedomosti 4 861 8,20% 

5. Domov 4 754 8,02% 

6. Odborné zručnosti 3 757 6,34% 

7. Správa používateľov 2 291 3,86% 

8. Záznamy za mesiac 10.2021 2 262 3,81% 

9. Aktualizácia sektorových stratégií 2 014 3,40% 

10. Vykázané záznamy 1 922 3,24% 
 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 55 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov september až 
november 2021 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  September Október November 

NŠZ 5 153 5 252 5 346 15 751 

NSP/SRI 2 436 2 942 2 915 8 293 

Správa výkazov 2 073 2 284 3 564 7 921 

Odborné vedomosti 1 253 1 929 1 679 4 861 

Domov 1 303 1 766 1 685 4 754 

Odborné zručnosti 1 002 1 501 1 254 3 757 

Správa používateľov 847   1 444 2 291 

Záznamy za mesiac 10.2021   1 120 1 142 2 262 

Aktualizácia sektorových stratégií   2 014   2 014 

Vykázané záznamy 808   1 114 1 922 

Dopady inovácií na OZ     1 586 1 586 

Rozsah využívania zručností   1 220   1 220 

Návrhy odborných zručností   1 206   1 206 

Záznamy za mesiac 8.2021 740     740 

Návrhy odborných vedomostí 718     718 

Celkový súčet 16 333 21 234 21 729 59 296 
 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

september až november 2021, vyplýva jednoznačné víťazstvo činností súvisiacich s tvorbou a revíziou 

NŠZ.  V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu Výkazníctvo a správa používateľov.   

Tabuľka č. 56 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie september až 
november 2021 celkom 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. SRI - Karta zamestnania 15 560 38,95% 

2. SRI - Register zamestnaní 8 058 20,17% 

3. SRI - Výsledky vyhľadávania 4 170 10,44% 

4. SRI - Index 3 809 9,54% 

5. SRI - Sektorová rada 2 352 5,89% 

6. SRI - SRI Články 1 773 4,44% 

7. SRI - Inovácie 1 697 4,25% 

8. SRI - Sektorové rady 1 300 3,25% 

9. SRI - Sektor v kategórii 558 1,40% 

10. SRI - Register kompetencií 537 1,34% 
 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 57 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov september až 
november 2021 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  September Október November 

SRI - Karta zamestnania 6 235 8 346 9 325 23 906 

SRI - Register zamestnaní 3 524 4 854 4 534 12 912 

SRI - Výsledky vyhľadávania 2 078 2 366 2 092 6 536 

SRI - Index 1 794 2 388 2 015 6 197 

SRI - Inovácie 914 2 528 783 4 225 

SRI - Sektorová rada 1 216 1 459 1 136 3 811 

SRI - SRI Články 743 858 1 030 2 631 

SRI - Kategória  2 522  2 522 

SRI - Sektorové rady 700 914 600 2 214 

SRI - Register kompetencií 248 473 289 1 010 

SRI - Sektor v kategórii   558 558 

SRI - Informácie o projekte 132   132 

Celkový súčet 17 584 26 708 22 362 66 654 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok verejnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

september až november 2021, možno vidieť, že najväčší záujem je o karty zamestnaní národných 
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štandardov zamestnaní. Záujem o informácie na stránkach SRI články a stránkach o sektorových radách 

sa udržali v prvej desiatke aj v tomto období.  

 Modul Inovácie – prehľad inovácií 

Návrh riešenia tejto časti je popísaný v nasledujúcich podkapitolách. Funkcionality modulu boli 

otestované a optimalizované na základe spätnej väzby. Modul bol nasadený do produkčného 

prostredia a prebehla interná prezentácia a školenie tajomníkov a metodikov na funkcionality tejto 

časti modulu.  

Ide o časť modulu Inovácie, pridaná časť prehľad inovácií ako prehľad vytvorených prepojení na 

jednotlivé časti NŠZ podľa inovácií bez viazanosti na sektorové rady. Funkcionalita je zameraná na 

pomoc tajomníkom a expertom pri práci s NŠZ. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich 

obrázkoch.  

V časti Inovácie pribudla možnosť Prehľad inovácií, ako navigácia do novej časti modulu. 

Obrázok č. 146 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – rozšírenie menu  

Zdroj: IS NSP/SRI 

Na úvodnej stránke sú k dispozícii prehľady kategórií inovácií, zoznam sektorových rád ktoré použili 

(prepojili inováciu s garantovaným NŠZ danej sektorovej rady) niektorú inováciu z danej kategórie pre 

NŠZ. Ďalej sú dostupné počty ovplyvnených NŠZ, potvrdené od autora alebo ako návrh expertov, tiež 

počty priradených odborných vedomostí a zručností k týmto NŠZ. Pre odborné vedomosti a zručnosti 

sú dostupné dva údaje, počet jedinečných a počet všetkých priradení inovácie. Stránka ponúka veľa 

možností na zobrazenie ďalších informácií a funkcionalít, ktoré budú popísané nižšie podľa jednotlivých 

stránok. 
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Obrázok č. 147 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – úvodná stránka 

Zdroj: 
IS NSP/SRI 

Pomocou tlačidla Pridať návrh inovácie je možné sa dostať na stránku s formulárom na pridanie 

inovácie. 

Obrázok č. 148 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – pridať návrh inovácie 

 

Zdroj: IS NSP/SRI 
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Pomocou tlačidla Zoznam návrhov sa používateľ dostane na stránku so zoznamom všetkých 

navrhovaných inovácií jednotlivými používateľmi systému. Podľa priradených oprávnení sú dostupné 

funkcionality na zobrazenie návrhu inovácie, úpravu návrhu inovácie a odstránenie návrhu inovácie. 

Všetky tieto stránky sú postupne zobrazené v nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 149 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam návrhov 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 150 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zobrazenie návrhu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 151 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – úprava návrhu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 152 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – odstránenie návrhu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Po kliknutí na názov kategórie alebo na tlačidlo Charakteristika systém presmeruje používateľa na 

zobrazenie charakteristiky danej kategórie a k nej priradené inovácie. Z tejto stránky je možné dostať 

na charakteristiku jednotlivých inovácií, pridávať pripomienky ku danej kategórii, prezrieť si zoznam 

pripomienok alebo zoznam priradených NŠZ. Pri jednotlivých charakteristikách je možné si zobraziť 

celú charakteristiku aj s obrázkom priradeným k danej inovácii.  

Obrázok č. 153 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – charakteristika kategórie 
inovácie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Zobrazenie inovácie s celým popisom aj s obrázkom pre danú inováciu je dostupné na stránke 

charakteristiky kategórie inovácií. 
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Obrázok č. 154 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – charakteristika inovácie - 
viac 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pomocou tlačidla Pridať pripomienku môžu používatelia pridávať pripomienky ku danej kategórii. Po 

pridaní pripomienky ku kategórii systém pošle notifikáciu metodikovi ako upozornenie na novú 

pripomienku ku kategórii inovácií. 

Obrázok č. 155 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – pridanie pripomienky – 
kategória inovácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pomocou tlačidla Zobraziť pripomienky je možné zobraziť zoznam pridaných aj vyriešených 

pripomienok. Obrázok je z testovacieho prostredia vzhľadom na to, že v produkčnom prostredí nie sú 

ešte pridané pripomienky.  
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Obrázok č. 156 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam pripomienok 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pomocou tlačidla Priradené NŠZ sa zobrazí stránka zoznamu priradených NŠZ k niektorej z inovácií 

patriacej do danej kategórie. Aj s možnosťou priameho zobrazenia daného NŠZ, ak má na to daný 

používateľ oprávnenie podľa stavu riešenia NŠZ. 
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Obrázok č. 157 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam priradených NŠZ 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Na úvodnej stránke prehľadu inovácií po kliknutí na čísla pri jednotlivých kategóriách sa zobrazia 

jednotlivé zoznamy NŠZ a odborných vedomostí a zručností. Dostupné sú tieto pohľady: 

▪ zoznam NŠZ s priradenými inováciami z danej kategórie inovácií (rovnaké ako zoznam 

priradených NŠZ z charakteristiky kategórie), 

▪ zoznam NŠZ zadaných ako návrh priradenia inovácií z danej kategórie inovácií, 

▪ zoznam jedinečných odborných vedomostí s priradenými inováciami z danej kategórie inovácií, 

▪ zoznam jedinečných odborných zručností s priradenými inováciami z danej kategórie inovácií. 

Všetky tieto stránky sú postupne zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 158 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam NŠZ s návrhom 
inovácie z danej kategórie inovácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 159 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam odborných 
vedomostí s priradenou inováciou z danej kategórie inovácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

  



511 
 

Obrázok č. 160 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam odborných 
zručností s priradenou inováciou z danej kategórie inovácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Na úvodnej stránke prehľadu inovácií po kliknutí na tlačidlo Strom kategórie sa zobrazí stránka 

stromového prehľadu kategórie podľa jednotlivých inovácií z  kategórie, sektorovej rady a prehľad 

priradených prepojení s danou inováciou: 

▪ odborná vedomosť, 

▪ odborná zručnosť. 

Strom informácií si môže používateľ rozklikávať podľa potreby a hľadanej informácie. Strom slúži na 

jednoduchý prehľad, ktoré inovácie sú použité pre ktoré sektorové rady a zároveň, na ktoré NŠZ budú 

mať vplyv.   
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Obrázok č. 161 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Na úvodnej stránke prehľadu inovácií, po kliknutí na ikonu danej sektorovej rady, systém zobrazí 

prehľad kategórií a počty priradení inovácií len pre danú sektorovú radu. Všetky stránky spomínané 

v tejto kapitole sú dostupné pre danú sektorovú radu. S tým že v každom zobrazení budú zobrazené 

informácie, ktoré sa týkajú len danej sektorovej rady. Či už počty NŠZ, odborných vedomostí 

a zručností, ale aj zobrazenie inovácií v charakteristike, či strome kategórie bude obmedzené len na 

tie, ktoré boli použité pre NŠZ garantované danou sektorovou radou.  

Obrázok č. 162 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – základná stránka prehľadu 
kategórií inovácií pre danú sektorovú radu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Na úvodnej stránke prehľadu kategórií inovácií po kliknutí na tlačidlo Prehľad inovácie bude zobrazená 

základná stránka prehľadu inovácií. Táto stránka je podobná ako prehľad kategórií, zobrazuje však 

informácie pre jednotlivé inovácie v danej kategórii. Na úvodnej stránke sú k dispozícii prehľady 

inovácií, zoznam sektorových rád, ktoré použili (prepojili inováciu s garantovaným NŠZ danej 

sektorovej rady) inováciu pre NŠZ. Ďalej sú dostupné počty ovplyvnených NŠZ potvrdené od autora 

alebo ako návrh expertov, taktiež počty priradených odborných vedomostí a zručností k týmto NŠZ. 

Pre odborné vedomosti a zručnosti sú dostupné dva údaje, počet jedinečných a počet všetkých 

priradení inovácie. Stránka ponúka veľa možností na zobrazenie ďalších informácií a funkcionalít, ktoré 

budú popísané nižšie podľa jednotlivých stránok. 

Obrázok č. 163 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – úvodná stránka na 
prehľad inovácií danej kategórie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Časti Zoznam návrhov a Pridať návrh inovácie je rovnaký ako pri prehľade kategórií inovácií. Po kliknutí 

na názov inovácie alebo na tlačidlo Charakteristika systém presmeruje používateľa na zobrazenie 

charakteristiky danej inovácie. Na tejto stránke je možné pridávať pripomienky ku danej inovácii, 

prezrieť si zoznam pripomienok alebo zoznam priradených NŠZ. 
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Obrázok č. 164 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – charakteristika inovácie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pomocou tlačidla Pridať pripomienku môžu používatelia pridávať pripomienky ku danej inovácii. Po 

pridaní pripomienky k inovácii systém pošle notifikáciu tajomníkovi danej sektorovej rady, ku ktorej je 

inovácia vytvorená ako upozornenie na novú pripomienku k inovácii. 

Obrázok č. 165 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – pridanie pripomienky –
inovácia 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Pomocou tlačidla Zobraziť pripomienky je možné zobraziť zoznam pridaných aj vyriešených 

pripomienok. Obrázok je z testovacieho prostredia vzhľadom na to, že v produkčnom prostredí nie sú 

ešte pridané pripomienky.  

Obrázok č. 166 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam pripomienok 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pomocou tlačidla Priradené NŠZ sa zobrazí stránka zoznamu priradených NŠZ k danej inovácii. Aj 

s možnosťou priameho zobrazenia daného NŠZ ak má na to daný používateľ oprávnenie podľa stavu 

riešenia NŠZ. 
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Obrázok č. 167 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam priradených NŠZ 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Na úvodnej stránke prehľadu inovácií danej kategórie, po kliknutí na čísla pri jednotlivých inováciách, 

sa zobrazia zoznamy NŠZ, odborných vedomostí a zručností. Dostupné sú tieto zoznamy: 

▪ NŠZ s priradením danej inovácie  (rovnaké ako zoznam priradených NŠZ z charakteristiky 

inovácie), 

▪ NŠZ zadaných ako návrh priradenia danej inovácie, 

▪ jedinečných odborných vedomostí s priradením danej inovácie, 

▪ jedinečných odborných zručností s priradením danej inovácie. 

Všetky tieto stránky sú postupne zobrazené na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 168 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam NŠZ s návrhom 
inovácie danej inovácie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 169 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam odborných 
vedomostí s priradenou inováciou 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 170 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – zoznam odborných 
zručností s priradenou inováciou 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Na úvodnej stránke prehľadu inovácií danej kategórie, po kliknutí na tlačidlo Strom inovácie, sa zobrazí 

stránka stromového prehľadu inovácie podľa sektorových rád, NŠZ a prehľad priradených prepojení 

s danou inováciou: 

▪ charakteristika NŠZ, 

▪ odborná vedomosť, 

▪ odborná zručnosť, 

▪ priradenie len ku NŠZ bez detailnejšieho priradenia.  
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Strom informácií si môže používateľ rozklikávať podľa potreby a hľadanej informácie. Strom slúži na 

jednoduchý prehľad, pre ktoré sektorové rady a ku ktorým NŠZ je inovácia použitá a zároveň, na ktoré 

NŠZ budú mať vplyv. Pri dlhých názvoch je dostupný tooltip na zobrazenie celého názvu. 

Obrázok č. 171 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Na úvodnej stránke prehľadu inovácií danej kategórie, po kliknutí na ikonu danej sektorovej rady, 

systém zobrazí prehľad inovácií a počty priradení inovácie len pre danú sektorovú radu. Všetky vyššie 

spomínané zobrazenia sú dostupné aj pre danú sektorovú radu. S tým, že v každom zobrazení budú 

zobrazené informácie, ktoré sa týkajú len danej sektorovej rady. Či už počty NŠZ, odborných vedomostí 

a zručností,. Zobrazenie v strome inovácií bude obmedzené len na NŠZ garantované danou sektorovou 

radou.  

Obrázok č. 172 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – základná stránka prehľadu 
kategórií inovácií pre danú sektorovú radu 
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Zdroj: IS NSP/SRI 

 Modul Spáva číselníkov – číselník inovácií – nástroj na nahradenie 

Vzhľadom na podobné a duplicitné inovácie v systéme počas tvorby a návrhov inovácií bolo nutné na 

optimalizáciu číselníka inovácií vytvoriť nástroj na presun priradení z jednej inovácie na druhú. Nástroj 

by systémovo presunul všetky priradenia z pôvodnej inovácie na novú inováciu, ako zjednotenie 

podobných a duplicitných inovácií. Takýto nástroj bol dopracovaný do modulu Správa číselníkov na 

stránku Zobrazenie inovácie.  

Návrh riešenia je popísaný v nasledujúcich podkapitolách. Funkcionality modulu boli otestované 

a modul bol nasadený do produkčného prostredia. Bola realizovaná interná prezentácia a školenie 

tajomníkov a metodikov na funkcionality tejto časti modulu.  

Obrázok č. 173 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – číselník inovácií – zobrazenie 
inovácie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Po kliknutí na tlačidlo Nahradiť sa zobrazí formulár na zadanie inovácie, do ktorej majú byť prepojenia 

presunuté.  
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Obrázok č. 174 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – číselník inovácií – nahradenie 
inovácie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Po vybraní cieľovej inovácie a stlačení tlačidla Nahradiť systém zobrazí všetky plánované zmeny 

v priradeniach aj priradenia, ktoré budú odstránené vzhľadom na duplicitu prepojení. Metodik má 

stále možnosť nevykonať úpravy, vzhľadom na zistené skutočnosti z overenia presunov a odstránenia 

prepojení. Obrázky sú z testovacieho prostredia, vzhľadom na invazívny charakter riešenia. 
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Obrázok č. 175 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – číselník inovácií – overenie 
konfliktov a presunov 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Ak bol použitý nástroj na nahradenie prepojení inovácie bude v zobrazení dostupné tlačidlo Log. 

Zároveň inovácia, ktorá nemá žiadne priradenia nemá dostupné tlačidlo Nahradiť a je ju možné 

odstrániť pomocou tlačidla Odstrániť. 
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Obrázok č. 176 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – číselník inovácií – auditný log 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Po stlačení tlačidla Log systém zobrazí stránku s informáciami o použití nástroja na nahradenie inovácií. 

K dispozícii sú dve záložky: 

▪ odovzdané, 

▪ prijaté. 

Informácie budú dostupné na všetky použitia nástroja na nahradenie inovácie aj s informáciami, ktoré 

prepojenia boli presunuté a ktoré boli zmazané. Rozdelenie bude pomocou farieb zelená/červená, tak 

ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 177 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – číselník inovácií – log odovzdané 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Rovnako budú informácie o presune dostupné aj v cieľovej inovácii v časti prijaté, aby boli dostupné aj 

po odstránení pôvodnej inovácie. 
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Obrázok č. 178 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – číselník inovácií – log prijaté 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 Menšie úpravy v rôznych častiach systému 

Návrh riešení úprav nie je popísaný v tejto správe vzhľadom na jednoduchosť zadania. V sledovanom 

období bolo vykonaných množstvo úprav na optimalizáciu práce a zlepšenie UX rozhrania, ktoré boli 

odkladané v predchádzajúcich etapách projektu. Funkcionality týchto úprav boli otestované 

a následne boli nasadené do produkčného prostredia. Bola realizovaná interná prezentácia a školenie 

tajomníkov a metodikov na upravené funkcionality. Zoznam nasadených zmien: 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ – filter podľa stavu NŠZ – multivýber, 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ – zapamätanie si filtrov, 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ – pridanie tlačidla na zobrazenie rozsahu využívania OZ pre autora, 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ - rozsah využívania OZ - zmena spôsobu uloženia zadaných 

informácií, 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ - rozsah využívania OZ - obmedzenie zobrazenia NŠZ iba v 

konkrétnych stavoch, 

▪ modul Správa výkazov - zapamätanie si filtrov, 

▪ modul Správa používateľov - zapamätanie si filtrov, 

▪ modul Správa sektorovej rady – pridanie aktivít, 
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▪ modul Inovácie – prehľad inovácií – strom kategórie a inovácie doplnenie tooltipu, 

▪ modul Inovácie - vplyv inovácií na OZ – doplnenie charakteristiky, 

▪ modul Inovácie - vplyv inovácií na OZ - zmena modulárneho okna 

▪ modul Inovácie - vplyv inovácií na OZ – zmena spôsobu uloženia zadaných informácií. 

Zmeny sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.  

V module Tvorba a revízia NŠZ - Zoznam - bola zapracovaná funkcionalita filtrovania podľa multivýberu 

stavu NŠZ. 

Obrázok č. 179 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – filter podľa stavu NŠZ - 
multivýber 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Tvorba a revízia NŠZ - Zoznam - bola zapracovaná funkcionalita na zapamätanie si poslednej 

filtrácie aj s upozornením zobrazenia výsledkov z posledného vyhľadávania. Pri návrate na zoznam - sa 

zapamätanie filtra zruší. 
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Obrázok č. 180 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – zapamätanie si filtrov 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Tvorba a revízia NŠZ - kompetenčný model - odborné zručnosti bolo zapracované doplnenie 

tlačidla na priamy prechod na rozsah využívania zručnosti aj pre NŠZ, ku ktorým nie je priamy prístup 

cez Rozsah využívania OZ. Ide o možnosť vyplniť rozsah pre autorov NŠZ v predstihu pri tvorbe a revízii 

NŠZ. 

Obrázok č. 181 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – pridanie tlačidla na zobrazenie 
rozsahu využívania OZ pre autora 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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V module Tvorba a revízia NŠZ - rozsah využívania OZ – bola zapracovaná zmena presmerovania po 

uložení používateľských nastavení na úvodnú obrazovku rozsahu využívania OZ, aj s informáciou 

o uložení daného záznamu. 

Obrázok č. 182 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ - rozsah využívania OZ - zmena 
spôsobu uloženia zadaných informácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Tvorba a revízia NŠZ - rozsah využívania OZ – bolo zapracované obmedzenie zobrazenia 

jednotlivých NŠZ iba na stavy zverejnený, schvaľovanie alianciou, schválený sektorovou radou. 

Obrázok č. 183 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ - rozsah využívania OZ - 
obmedzenie zobrazenia NŠZ iba v konkrétnych stavoch 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Správa výkazov - bola zapracovaná funkcionalita na zapamätanie si poslednej filtrácie aj s 

upozornením zobrazenia výsledkov z posledného vyhľadávania pri návrate na zoznam výkazov. 

Zapamätanie filtra sa zruší pri odhlásení zo systému. 
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Obrázok č. 184 Náhľad na nasadené riešenie Správa výkazov - zapamätanie si filtrov 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Správa používateľov - bola zapracovaná funkcionalita na zapamätanie si poslednej filtrácie 

aj s upozornením zobrazenia výsledkov z posledného vyhľadávania pri návrate na zoznam používateľov 

cez breadcrumbs. Filter sa zruší prechodom do inej časti systému. 

Obrázok č. 185 Náhľad na nasadené riešenie Správa používateľov - zapamätanie si filtrov 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Správa sektorových rád - boli doplnené tieto dve aktivity: „Dotazníkové zisťovanie SRI“ a 

„Zelená ekonomika - analýza zamestnaní“ po zakliknutí aktivít sa tieto zobrazia aj pri výbere aktivity vo 

vypĺňaní výkazov. 
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Obrázok č. 186 Náhľad na nasadené riešenie Správa sektorovej rady – pridanie aktivít 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Inovácie - Prehľad inovácií - Strom kategórie inovácie a strom inovácie - bol pridaný tooltip 

na zobrazenie celého názvu odbornej vedomosti a odbornej zručnosti. 

Obrázok č. 187 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií – strom kategórie a inovácie 
doplnenie tool tipu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Inovácie - vplyv inovácií na OZ - bola doplnená ikona oka k názvu kategórie inovácie, vrátane 

funkcionality modulárneho okna, ktoré obsahuje charakteristiku danej kategórie inovácie na stránke 

zadávania vplyvu inovácií. 
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Obrázok č. 188 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie - vplyv inovácií na OZ – doplnenie 
charakteristiky 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V module Inovácie - vplyv inovácií na OZ - bola zapracovaná zmena modulárneho okna pri názve 

jednotlivých kategórií. Odstránila sa informácia o top 10 inováciách danej kategórie a nahradila sa 

charakteristikou danej kategórie so skráteným popisom s možnosťou rozšírenia na celú charakteristiku 

pomocou tlačidiel viac/menej. 

Obrázok č. 189 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie - vplyv inovácií na OZ – zmena spôsobu 
uloženia zadaných informácií 

 

Zdroj: IS NSP/SRI 
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V module Inovácie - vplyv inovácií na OZ – bola zapracovaná zmena presmerovania po uložení 

používateľských nastavení na úvodnú obrazovku vplyvu inovácií na OZ aj s informáciou o uložení 

daného záznamu. 

Obrázok č. 190 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie - vplyv inovácií na OZ – zmena spôsobu 
uloženia zadaných informácií 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

 API rozhranie na zobrazenie nových informácií na verejnej časti portálu 

Vzhľadom na plánované zobrazovanie nových informácií na verejnej časti portálu boli pripravené 

a nasadené rozšírenia API rozhrania. 

 Verejná časť IS www.sustavapovolani.sk – časť O sektore 

V rámci sledovaného obdobia boli spracované nové články na doplnenie časti O sektore pre všetky 

sektorové rady. V tomto období boli pridané články Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej 

štruktúre NSP/SRI v oblasti vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti. Zároveň bola 

doplnená aj časť Národné štandardy zamestnaní - zoznam vytvorených a zrevidovaných  v uplynulom 

období Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej 

republike. V tejto časti sú pripravené zoznamy všetkých zverejnených NŠZ podľa sektorových rád, ako 

jednoduchý prehľad nových a revidovaných NŠZ vo verejnej časti IS NSP/SRI. Zoznam a jednotlivé linky 

na stránkach O sektore sú popísané v prílohe č. 69.  

http://www.sustavapovolani.sk/
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 Zmeny pripravené do testovacieho prostredia 

Návrh riešení týchto úprav nie je popísaný v tejto správe vzhľadom na jednoduchosť zadania. 

Funkcionality týchto úprav boli nasadené a sú v rôznom stave testovania. Po otestovaní budú nasadené 

do produkčného prostredia. Zoznam nasadených zmien do testovacieho prostredia: 

▪ modul Správa výkazov – odosielanie výkazu v prílohe notifikačného emailu po schválení výkazu, 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky - chat, 

▪ modul Správa číselníkov – OV/OZ - doplnenie filtra podľa príznaku, 

▪ modul Správa číselníkov – OZ - doplniť možnosť upraviť kategóriu 4.0, 

▪ modul Správa návrhov – OZ - doplniť možnosť upraviť kategóriu 4.0, 

▪ modul Správa návrhov – znalecké činnosti - OZ - doplniť možnosť upraviť kategóriu 4.0, 

▪ modul Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie NŠZ - zobrazenie OV/OZ podfarbenie na perspektívu 

budúca, 

▪ modul Inovácie – prehľad inovácií - popis inovácie - úprava zobrazenia. 

Zmeny sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.  

Pri prepnutí stavu výkazu tajomníkom sektorovej rady na stav schválený bola zapracovaná zmena 

notifikačného mailu na používateľa. V notifikačnom maili bude pripojený, ako príloha, vygenerovaný 

výkaz daného používateľa a v texte budú doplnené informácie na skrátenie procesu podpisovania 

výkazov. 
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Obrázok č. 191 Náhľad na nasadené riešenie Správa výkazov – odosielanie výkazu v prílohe 
notifikačného emailu po schválení výkazu 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Na základe požiadavky niektorých expertov bola do systému zapracovaná nová funkcionalita 

k pripomienkovaniu NŠZ, aby mali možnosť sa k danej pripomienke vyjadriť viacerí používatelia, 

v ktoromkoľvek stave pripomienky. Riešenie je nasadené na testovacom prostredí, ale ešte je v štádiu 

testovania a optimalizácie funkcionalít. Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené základné časti 

riešenia komentovania jednotlivých pripomienok. 
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Obrázok č. 192 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky – chat 1 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Zobrazenie stránky na zadávanie komentárov. 

Obrázok č. 193 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky – chat 2 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V systéme sa zobrazí možnosť pridávať komentáre aj k pripomienkam, ktoré autor NŠZ ukončil 

akceptovaním alebo zamietnutím.  
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Obrázok č. 194 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky – chat 3 

 

Zdroj: IS NSP/SRI 

Pri pripomienkach sa budú zobrazovať posledné tri komentáre, na prehľad všetkých komentárov bude 

dostupná samostatná stránka. 
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Obrázok č. 195 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky – chat 4 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pri schvaľovaní pripomienky autorom NŠZ bolo doplnené nepovinné pole na pridanie komentáru 

k pripomienke. 

Obrázok č. 196 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – pripomienky – schvaľovanie 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Do správy číselníkov pre OV a OZ bol dopracovaný filter na základe príznaku danej položky. Príznaky sú 

nasledujúce: 

▪ sektorová, 

▪ prierezová, 

▪ špecifická. 

Nasadené riešenie pre odborné vedomosti je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 197 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – OV - doplnenie filtra podľa príznaku 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Nasadené riešenie pre odborné zručnosti je zobrazené na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 198 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov –  OZ - doplnenie filtra podľa príznaku 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pri pridávaní odbornej zručnosti metodikom / správcom kompetenčného modelu bolo zapracované 

rozšírenie riešenia o zadanie kategórie na vplyv inovácií na kategórie OZ. 
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Obrázok č. 199 Náhľad na nasadené riešenie Správa číselníkov – OZ - doplniť možnosť upraviť 
kategóriu 4.0 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pri schvaľovaní návrhov OZ metodikom / správcom kompetenčného modelu pre NŠZ bolo zapracované 

rozšírenie riešenia o zadanie kategórie na vplyv inovácií na kategórie OZ. 
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Obrázok č. 200 Náhľad na nasadené riešenie Správa návrhov – OZ - doplniť možnosť upraviť 
kategóriu 4.0 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Pri schvaľovaní návrhov OZ na znalecké činnosti metodikom / správcom kompetenčného modelu pre 

NŠZ bolo zapracované rozšírenie riešenia o zadanie kategórie na vplyv inovácií na kategórie OZ. 
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Obrázok č. 201 Náhľad na nasadené riešenie Správa návrhov – znalecké činnosti - OZ - doplniť 
možnosť upraviť kategóriu 4.0 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 
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Obrázok č. 202 Náhľad na nasadené riešenie Tvorba a revízia NŠZ – zobrazenie NŠZ - zobrazenie 
OV/OZ podfarbenie na perspektívu budúca 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Vzhľadom na dlhé charakteristiky ku kategóriám inovácií a inováciám bola zapracovaná zmena do 

zobrazenia kategórie inovácií, tzv. obtekanie obrázku textom.   

Obrázok č. 203 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií - popis inovácie - úprava 
zobrazenia 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Rovnaká zmena bola zapracovaná aj na zobrazenie charakteristiky inovácií. 
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Obrázok č. 204 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – prehľad inovácií - popis inovácie - úprava 
zobrazenia 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

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 Inovácie – rozšírenie o zoznam inovácií, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Inovácie – rozšírenie o prehľad inovácií. 

Nasledujú úpravy na moduly a ich časti: 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Správa číselníkov – číselník inovácií rozšírenie o nástroj 

na nahradenie inovácie, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modul Správa výkazov – odosielanie výkazu v prílohe 

notifikačného emailu po schválení výkazu. 
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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 Inovácie – rozšírenie o zoznam inovácií 

Na zabezpečenie prevádzkových úloh počas práce s inováciami vznikla požiadavka na zabezpečenie 

nástroja na prehľad inovácií a ich prepojení. V prvom kroku bola navrhnutá a vyvinutá časť inovácie 

v sektore ktorá bola už nasadená do produkčného prostredia. V ďalšom kroku boli navrhnuté ďalšie 

dve riešenia pre používateľov systému na prácu s inováciami. Zoznam inovácií a prehľad inovácií (popis 

v ďalšej kapitole) sú dve nové časti modulu Inovácie. Ako prvý bude popísaný návrh riešenia pre 

zoznam inovácií, aj keď sa v projekte dostal v prioritách úloh až za prehľad inovácií. Obidve časti budú 

v systéme umiestnené do už používaného modulu Inovácie, umiestnenie je zobrazené na 

nasledujúcom obrázku.  

4.3.1.1 Menu zoznam inovácií 

Umiestnenie časti zoznam inovácií bude v základnom menu inovácie ako samostatná položka. 

Obrázok č. 205 Menu zoznam inovácií 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Menu zoznam bude smerovať na hlavnú stránku zoznam inovácií popísanú v nasledujúcej kapitole.  

4.3.1.2 Hlavná stránka zoznamu inovácií 

Hlavná stránka zoznamu inovácií bude slúžiť ako jednoduchý nástroj na vyhľadávanie a filtrovanie 

inovácií s možnosťou zobraziť detail jednotlivých inovácií. Samotná stránka sa bude skladať z nadpisu 

„Inovácie“, ďalej bude stránka zložená z časti na vyhľadávanie a filtrovanie a samotného zoznamu 

inovácií. V časti na vyhľadávanie a filtrovanie budú nasledujúce položky: 
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▪ textové pole na fulltextové vyhľadávanie v názve inovácií, 

▪ výberové pole na výber kategórie inovácií na filtrovanie zoznamu, 

▪ výberové pole na výber sektorovej rady na filtrovanie zoznamu, 

▪ tlačidlo Filtrovať na načítanie zoznamu inovácií podľa nastavených parametrov, 

▪ tlačidlo Reset na zrušenie filmovacích parametrov, 

▪ výberové pole na výber počtu zobrazených záznamov na jednu stranu. 

Nasledovať bude informácia o počte položiek v zozname a samotný zoznam, ktorý sa bude skladať 

z nasledujúcich položiek: 

▪ kód inovácie, 

▪ názov inovácie, 

▪ sektorová rada (v číselnej podobe s tooltipom na zobrazenie názvu sektorovej rady), 

▪ kategória do ktorej je inovácia zaradená, 

▪ počet priradených NŠZ, 

▪ tlačidlo Zobraziť. 

Pod zoznamom budú umiestnené nástroje na stránkovanie zoznamu. Návrh riešenia je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 206 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – zoznam inovácií  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3.1.3 Zobrazenie inovácie 

Stránka zobrazenie inovácie bude prehľad informácií o danej inovácii. Stránka bude pozostávať 

z nadpisu názvu inovácie. Stránka bude rozdelená na dve časti, v prvej časti budú tlačidlá: 

▪ Pridať pripomienku, 

▪ Zobraziť pripomienky, 

▪ Priradené NŠZ, 

▪ Späť na návrat na zoznam inovácií. 

Tlačidlo Pridať pripomienku bude smerovať na stránku pridanie pripomienky, popis jednotlivých 

stránok je detailne popísaný nižšie. Tlačidlo Zobraziť pripomienky bude smerovať na stránku zoznam 

pripomienok. Tlačidlo Priradené NŠZ bude smerovať na stránku priradené NŠZ k inovácii. Ďalej bude 

nasledovať zobrazenie jednotlivých informácií (položiek) o danej inovácii. Zobrazené budú nasledovné 

položky: 

▪ kategória inovácie, 

▪ sektorová rada, 

▪ charakteristika inovácie, 

▪ ilustračný obrázok inovácie, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum aktualizácie. 

Návrh riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 207  Návrh riešenia stránky modul Inovácie – zobrazenie inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.1.4 Pridať pripomienku k inovácii 

Stránka pridania pripomienky bude pozostávať z nadpisu „Pripomienka“, ďalej bude nasledovať názov 

inovácie a textové pole na zadanie pripomienky. Nakoniec bude zobrazené tlačidlo Uložiť na 

potvrdenie a odoslanie pripomienky.  Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 208 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – zobrazenie inovácie – pridanie pripomienky 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Pri uložení pripomienky k inovácii, systém automaticky pošle mail na tajomníka sektorovej rady podľa 

priradenej sektorovej rady. Notifikačný mail s informáciou o pridaní pripomienky, bude obsahovať 

nasledujúce údaje: 

Upozornenie udalosti "vytvorenie pripomienky ku inovácii". 

Ahoj tajomník, 

posielame upozornenie na udalosť vytvorenia novej pripomienky ku inovácií: názov danej inovácie,  

Pripomienku zadal: Meno a priezvisko používateľa/email, 

Detaily návrhu nájdete tu: 

http://localhost (link na stránku popisu danej inovácie) 

S pozdravom a prianím pekného dňa 

Informačný Systém SRI  

Grafická úprava notifikácii, bude podľa pôvodného návrhu: 

Obrázok č. 209 Grafický návrh notifikačného mailu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.1.5 Zobrazenie pripomienok k inovácii 

Stránka bude slúžiť na prehľad a správu pripomienok k danej inovácii. Stránka bude pozostávať 

z nadpisu „Pripomienky“ a podnadpisu názvu danej inovácie. Ďalej bude nasledovať zoznam 

jednotlivých pripomienok, ktoré sa budú skladať z nasledujúcich položiek: 
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▪ autor pripomienky, 

▪ dátum vytvorenia pripomienky, 

▪ samotného textu pripomienky, 

▪ tlačidla Upraviť (dostupnému autorovi pripomienky pokiaľ nie je akceptovaná alebo 

zamietnutá), 

▪ tlačidla Akceptovať (dostupnému tajomníkovi danej sektorovej rady), 

▪ tlačidla Zamietnuť (dostupnému tajomníkovi danej sektorovej rady). 

Po akceptovaní pripomienky sa pripomienka podfarbí zelenou farbou, po zamietnutí pripomienky sa 

pripomienka podfarbí červenou farbou. Takto formátované pripomienky sa budú zobrazovať 

v zozname pod sebou. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 210 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – zobrazenie inovácie – zoznam pripomienok 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.1.6 Zamietnutie pripomienky k inovácii 

Stránka zamietnutia pripomienky bude pozostávať z nadpisu „Pripomienka“, ďalej bude nasledovať 

názov inovácie, text pripomienky a textové pole na zadanie zdôvodnenia zamietnutia pripomienky. 

Nakoniec budú zobrazené tlačidlá Späť na návrat do zoznamu pripomienok bez uloženia zmeny stavu 
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pripomienky a tlačidlo Zamietnuť na potvrdenie zamietnutia a uloženie stavu pripomienky. Návrh 

riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 211 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – zobrazenie inovácie – zamietnutie 
pripomienky 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.1.7 Priradené NŠZ 

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Priradené NŠZ“ a podnadpisu názvu danej inovácie. Nasledovať 

bude počet výsledkov a zoznam priradených NŠZ k danej inovácii. V zozname budú zobrazené 

nasledovné položky: 

▪ id NŠZ, 

▪ kód/revízia NŠZ, 

▪ názov NŠZ, 

▪ sektorová rada, 

▪ stav NŠZ, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ tlačidlo Zobraziť (podľa oprávnení daného používateľa na základe stavu NŠZ). 

Tlačidlo zobraziť bude smerovať na stránku zobrazenia NŠZ v module Tvorba a revízia NŠZ. Návrh 

riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 212 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – zobrazenie inovácie – priradené NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Inovácie – rozšírenie o prehľad inovácií 

Časť prehľad inovácií zabezpečí používateľom nástroj na prehľad priradených inovácií a ich stromovej 

štruktúre podľa inovácií. Táto časť bude pozostávať z nasledujúcich základných stránok: 

▪ prehľad kategórií inovácií, 

▪ prehľad inovácií, 

▪ popis kategórie inovácií, 

▪ popis inovácie, 

▪ pridanie návrhu inovácie, 

▪ zoznam návrhov inovácií, 

▪ strom kategórie inovácií, 

▪ strom inovácie, 

▪ priradené NŠZ, 

▪ návrhy priradenia NŠZ, 

▪ priradené odborné vedomosti, 

▪ priradené odborné zručnosti, 

▪ pridanie pripomienky ku kategórii inovácií, 

▪ pridanie pripomienky k inovácií, 
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▪ zoznam pripomienok ku kategórii inovácií, 

▪ zoznam pripomienok k inovácií. 

Všetky tieto stránky budú dostupné na zobrazenie za všetky sektorové rady a tiež pre konkrétnu 

sektorovú radu. Jednotlivé stránky sú podrobne popísané v nasledujúcich kapitolách.  

4.3.2.1 Menu prehľad inovácií 

Umiestnenie časti prehľad inovácií bude v základnom menu inovácie ako samostatná položka, návrh 

riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku.  

Obrázok č. 213 Menu prehľad inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.2 Hlavná stránka – prehľad kategórie inovácií 

Stránka bude pozostávať z nadpisu stránky „Sektorovo riadené Inovácie“, nasledovať budú tlačidlá 

Zoznam návrhov, Pridať návrh inovácie a počtu zobrazených kategórií. Tlačidlo Pridať návrh inovácie 

bude smerovať na stránku pridanie návrhu inovácie a tlačidlo Zoznam návrhov bude smerovať na 

stránku pridanie návrhu inovácie, popis v ďalších kapitolách. Nad deliacou čiarou bude zobrazený text 

Počet kategórií: a počet zobrazených kategórií. V druhej časti stránky bude zoznam jednotlivých 

kategórií, zoznam bude pozostávať z: 

▪ názov kategórie inovácie, 

▪ sektorová rady (logo sektorovej rady bez textu, tooltip názov danej sektorovej rady), 

▪ NŠZ/návrhy (počty priradených NŠZ k inováciám z danej kategórie inovácií / počet návrhov 

priradení NŠZ k inováciám z danej kategórie inovácií), 

▪ odborných vedomostí (počet jedinečných odborných vedomostí s priradenou inováciou z danej 

kategórii inovácií / počet celkových priradení), 
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▪ odborných zručností (počet jedinečných odborných zručností s priradenou inováciou z danej 

kategórii inovácií / počet celkových priradení), 

▪ akcie – tlačidlá Strom kategórie, Charakteristika a Prehľad inovácií (presmerovanie na 

samostatné stránky popísané nasledujúcich kapitolách, Strom kategórie - stránka strom 

kategórií s filtrom na danú kategóriu inovácií, charakteristika - stránka popis kategórie inovácií, 

Prehľad inovácií - stránka prehľad inovácií s filtrom na danú kategóriu inovácií). 

Každá časť zoznamu bude „klikateľná“ respektíve bude smerovať na ďalšiu stránku popísanú v ďalších 

kapitolách. Návrh riešenia stránka prehľad kategórií inovácií je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 214 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – prehľad kategórií inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Názov kategórie bude zároveň aj odkaz na stránku popis kategórie inovácií. Logá jednotlivých 

sektorových rád sa budú zobrazovať len ak je niektorá inovácia z danej kategórie priradená (alebo je 

zadaný návrh na priradenie) k NŠZ garantovaných danou sektorovou radou. Logá jednotlivých 

sektorových rád budú zároveň odkazy na stránku prehľad kategórií inovácií pre danú sektorovú radu. 

Čísla NŠZ/návrhy budú smerovať na stránky priradené NŠZ (s filtrom na inovácie z danej kategórie)/ na 

stránku návrhy priradenia NŠZ (s filtrom na inovácie z danej kategórie). Čísla odborných vedomostí 

budú smerovať na stránku priradené OV a čísla odborných zručností budú smerovať na stránku 

priradené OZ. Takto budú zobrazené všetky dostupné kategórie aj kategória nezaradené (pomocná 

kategórie pri rozhodovaní, do ktorej kategórie bude zaradená nová inovácia). 
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4.3.2.3 Prehľad inovácií 

Po kliknutí na tlačidlo Prehľad inovácií pri danej kategórii inovácií sa zobrazí stránka prehľad inovácií, 

ktorá sa bude skladať z nadpisu „Sektorovo riadené inovácie“ a podnadpisu názvu danej kategórie 

inovácií. Ďalej budú zobrazené tlačidlá Zoznam návrhov a Pridať návrh inovácie, ktoré budú smerovať 

na stránku zoznam návrhov inovácií a stránku pridanie návrhu inovácie. Popis je k dispozícii v ďalších 

kapitolách. Nad deliacou čiarou bude zobrazený text „Počet inovácií:“ a počet zobrazených inovácií.  

Pod deliacou čiarou bude zoznam jednotlivých inovácií, zoznam bude pozostávať z nasledujúcich 

položiek: 

▪ názov inovácie, 

▪ sektorová rada (logo sektorovej rady bez textu, tooltip názov danej sektorovej rady), 

▪ NŠZ/návrhy (počty priradených NŠZ k danej inovácii / počet návrhov priradení NŠZ k danej 

inovácii), 

▪ odborných vedomostí (počet jedinečných OV priradených k danej inovácii / počet všetkých 

priradení), 

▪ odborných zručností (počet jedinečných OZ priradených k danej inovácii / počet všetkých 

priradení), 

▪ akcie Strom inovácie a Charakteristika (presmerovanie na samostatné stránky popísané 

v ďalších kapitolách, Strom inovácie - stránka strom inovácií s filtrom na danú inováciu, 

charakteristika - stránka popis inovácie. 

Každá časť zoznamu bude „klikateľná“ respektíve bude smerovať na ďalšiu stránku popísanú v ďalších 

kapitolách. Návrh riešenia stránky Prehľad kategórií inovácií je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 215 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – prehľad inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Názov inovácie bude zároveň aj odkaz na stránku popis inovácie. Logá jednotlivých sektorových rád sa 

budú zobrazovať len ak je daná inovácia priradená (alebo je zadaný návrh na priradenie) k NŠZ 

garantovaných danou sektorovou radou. Logá jednotlivých sektorových rád budú zároveň odkazy na 

stránku prehľad inovácií pre danú sektorovú radu. Čísla NŠZ/návrhy budú smerovať na stránky 

priradené NŠZ (s filtrom na danú inováciu)/ na stránku návrhy priradenia NŠZ (s filtrom na danú 

inováciu). Čísla odborných vedomostí budú smerovať na stránku priradené OV a čísla odborných 

zručností budú smerovať na stránku priradené OZ s filtrom na danú inováciu. Takto budú zobrazené 

všetky dostupné inovácie zaradené do danej kategórie. 

 

4.3.2.4 Prehľad kategórie inovácií pre danú sektorovú radu 

Po kliknutí na logo danej sektorovej rady na hlavnej stránke pri danej kategórii inovácií sa zobrazí 

stránka prehľad kategórií inovácií pre danú sektorovú radu, ktorá sa bude skladať z nadpisu stránky 

„Sektorovo riadené Inovácie“ a podnadpisu názvu danej sektorovej rady. Všetky prvky budú rovnaké 

ako pri stránke prehľad kategórií inovácií s filtrom na danú sektorovú radu. Návrh riešenia je na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 216 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - prehľad kategórie inovácií 
pre danú sektorovú radu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.5 Prehľad inovácií pre danú sektorovú radu 

Po kliknutí na tlačidlo Prehľad inovácií pri danej kategórii inovácií sa zobrazí stránka prehľadu inovácií, 

ktorá sa bude skladať z nadpisu „Sektorovo riadené inovácie“, podnadpisu názvu danej kategórie 

inovácií a podnadpisu názvu danej sektorovej rady. Všetky prvky budú rovnaké ako pri stránke prehľad 

inovácií s filtrom na danú sektorovú radu. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 217 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - prehľad inovácií pre danú 
sektorovú radu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3.2.6 Popis kategórie inovácií 

Po kliknutí na stránke Prehľadu kategórií na názov kategórie alebo tlačidlo Charakteristika sa zobrazí 

stránka popis kategórie inovácií. Stránka bude pozostávať z nadpisu názvu danej kategórie inovácií 

a tlačidiel: 

▪ Pridať pripomienku, 

▪ Zobraziť pripomienky, 

▪ Priradené NŠZ, 

▪ Späť. 

Tlačidlo Pridať pripomienku bude smerovať na stránku pridanie pripomienky, popis jednotlivých 

stránok je detailne popísaný nižšie. Tlačidlo Zobraziť pripomienky bude smerovať na stránku zoznam 

pripomienok ku kategórii inovácií. Tlačidlo Priradené NŠZ bude smerovať na stránku priradené NŠZ 

s filtrom na danú kategóriu inovácií.  

Nad deliacou čiarou bude zobrazený text „Počet inovácií:“ a počet zobrazených inovácií, ďalej bude 

zobrazená charakteristika kategórie inovácie a ilustračný obrázok, ako je vidno na návrhu riešenia na 

nasledujúcom obrázku. Všetky charakteristiky budú zobrazené len na tri riadky a zvyšok charakteristiky 

a zobrazenie ilustračného obrázku sa bude dať zobraziť po kliknutí na „Viac...“. Systém zobrazí celú 

charakteristiku aj s možnosťou „Menej...“ na skrátenie charakteristiky do pôvodného tvaru. Text 

charakteristiky bude po rozbalení obtekať obrázok. Nasledovať budú jednotlivé inovácie patriace do 

danej kategórie oddelené deliacou čiarou a striedavo zobrazovaný obrázok naľavo a napravo. Inovácia 

bude začínať podnadpisom s názvom danej inovácie. Názov inovácie bude zároveň aj odkaz na stránku 

popis inovácie. Takto budú zobrazené všetky dostupné inovácie z danej kategórie inovácií. 
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Obrázok č. 218 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - popis kategórie inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.7 Pridanie pripomienky ku kategórii inovácií 

Stránka pridania pripomienky ku kategórii inovácií bude pozostávať z nadpisu „Pripomienka“, ďalej 

bude nasledovať názov kategórie inovácií a textové pole na zadanie pripomienky. Nakoniec bude 

zobrazené tlačidlo Uložiť na potvrdenie a odoslanie pripomienky. Návrh riešenia je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 219 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – pridanie pripomienky ku 
kategórii inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pri uložení pripomienky ku kategórii inovácií, systém automaticky pošle notifikačný mail na 

metodici@trexima.sk  s informáciou o pridaní pripomienky, mail bude obsahovať nasledujúce údaje: 

Upozornenie udalosti "vytvorenie pripomienky ku kategórii 

inovácií". 

Ahojte metodici, 

posielame upozornenie na udalosť vytvorenia novej pripomienky ku kategórii inovácií: názov danej 

kategórie inovácií,  

Pripomienku zadal: Meno a priezvisko používateľa/email, 

Detaily návrhu nájdete tu: 

http://localhost (link na stránku popisu danej inovácie) 

S pozdravom a prianím pekného dňa 

Informačný Systém SRI  

Grafická úprava notifikácii, bude podľa pôvodného návrhu: 

  

mailto:metodici@trexima.sk
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Obrázok č. 220 Grafický návrh notifikačného mailu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.8 Zobrazenie pripomienok ku kategórii inovácií 

Stránka bude slúžiť na prehľad a správu pripomienok k danej kategórii inovácií. Stránka bude 

pozostávať z nadpisu „Pripomienky“ a podnadpisu názvu danej kategórie inovácií. Ďalej bude 

nasledovať zoznam jednotlivých pripomienok, ktoré sa budú skladať z nasledujúcich položiek: 

▪ autor pripomienky, 

▪ dátum vytvorenia pripomienky, 

▪ samotného textu pripomienky, 

▪ tlačidla Upraviť (dostupnému autorovi pripomienky pokiaľ nie je akceptovaná alebo 

zamietnutá), 

▪ tlačidla Akceptovať (dostupnému len metodikom), 

▪ tlačidla Zamietnuť (dostupnému len metodikom). 

Po akceptovaní pripomienky sa pripomienka podfarbí zelenou farbou, po zamietnutí pripomienky sa 

pripomienka podfarbí červenou farbou. Takto formátované pripomienky sa budú zobrazovať 

v zozname pod sebou. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 221 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – zoznam pripomienok ku 
kategórii inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.9 Zamietnutie pripomienky ku kategórii inovácií 

Stránka zamietnutia pripomienky bude pozostávať z nadpisu „Pripomienka“, ďalej bude nasledovať 

názov kategórie inovácií, text pripomienky a textové pole na zadanie zdôvodnenia zamietnutia 

pripomienky. Nakoniec budú zobrazené tlačidlá Späť na návrat do zoznamu pripomienok ku kategórii 

inovácií bez uloženia zmeny stavu pripomienky a tlačidlo Zamietnuť na potvrdenie zamietnutia 

a uloženie stavu pripomienky. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

  



561 
 

Obrázok č. 222 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – zamietnutie pripomienky 
ku kategóriu inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.10 Priradené NŠZ ku kategórii inovácií 

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Priradené NŠZ“ a podnadpisu názvu danej kategórie inovácií. 

Nasledovať bude počet výsledkov a zoznam priradených NŠZ k danej kategórii inovácií. V zozname 

budú zobrazené nasledovné položky: 

▪ id NŠZ, 

▪ kód/revízia NŠZ, 

▪ názov NŠZ, 

▪ sektorová rada, 

▪ stav NŠZ, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ tlačidlo Zobraziť (podľa oprávnení daného používateľa na základe stavu NŠZ). 

Tlačidlo zobraziť bude smerovať na stránku zobrazenia NŠZ v module Tvorba a revízia NŠZ. Návrh 

riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 223 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – priradené NŠZ ku 
kategórii inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.11 Popis kategórie inovácií pre danú sektorovú radu 

Po kliknutí na stránke prehľadu kategórií pre danú sektorovú radu na názov kategórie alebo tlačidlo 

Charakteristika sa zobrazí stránka popis kategórie inovácií pre danú sektorovú radu. Stránka bude 

pozostávať z nadpisu názvu danej kategórie inovácií a podnadpisu názvu danej sektorovej rady. Všetky 

prvky budú rovnaké ako pri stránke popis kategórie inovácií s filtrom na danú sektorovú radu. Návrh 

riešenia je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 224 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - popis kategórie inovácií 
pre danú sektorovú radu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.12 Popis inovácie 

Stránka Zobrazenie inovácie bude prehľad informácií o danej inovácii. Stránka bude pozostávať 

z nadpisu názvu inovácie. Stránka bude rozdelená na dve časti v prvej časti budú tlačidlá: 

▪ Pridať pripomienku, 

▪ Zobraziť pripomienky, 

▪ Priradené NŠZ, 

▪ Späť na návrat na prehľad inovácií. 
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Tlačidlo Pridať pripomienku bude smerovať na stránku pridanie pripomienky k inovácii, popis 

jednotlivých stránok je detailne popísaný nižšie. Tlačidlo Zobraziť pripomienky bude smerovať na 

stránku zoznam pripomienok k inovácii. Tlačidlo Priradené NŠZ bude smerovať na stránku priradené 

NŠZ k inovácii. Ďalej bude nasledovať zobrazenie jednotlivých informácií (položiek) o danej inovácii. 

Zobrazené budú nasledovné položky: 

▪ kategória inovácie, 

▪ sektorová rada, 

▪ charakteristika inovácie, 

▪ ilustračný obrázok inovácie, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum aktualizácie. 

Návrh riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 225  Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - popis inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.13 Pridať pripomienku k inovácii 

Stránka pridania pripomienky k inovácii bude riešená rovnako ako v kapitole 4.3.1.4 Pridať 

pripomienku k inovácii. Funkčnosť bude rovnaká aj pripomienky budú spoločné.  
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4.3.2.14 Zobrazenie pripomienok k inovácii 

Stránka Zobrazenie pripomienok k inovácii bude riešená rovnako ako v kapitole 4.3.1.5 Zobrazenie 

pripomienok k inovácii. 

4.3.2.15 Zamietnutie pripomienky k inovácii 

Stránka Zamietnutie pripomienky k inovácii bude riešená rovnako ako v kapitole 4.3.1.6 Zamietnutie 

pripomienky k inovácii. 

4.3.2.16 Priradené NŠZ k inovácii 

Stránka Priradené NŠZ k inovácii bude riešená rovnako ako v kapitole 4.3.1.7 Priradené NŠZ. 

4.3.2.17 Zoznam návrhov inovácií  

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Návrhy inovácií“, filtrov na vyhľadávanie, tlačidla Pridať návrh 

inovácie a zoznamu návrhov inovácií. Pod názvom budú zobrazené filtre: 

▪ fulltextová vyhľadávanie v názve návrhu inovácie, 

▪ filter na výber sektorovej rady pre ktorú bol návrh inovácie vytvorený, 

▪ preddefinované filtre Moje/Všetky – predvolene zapnutý filter všetky, 

▪ tlačidlá Filtrovať a Reset na aktiváciu a deaktiváciu filtrov. 

Návrh riešenia stránky je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 226 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - zoznam návrhov inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Nad predefinovanými filtrami bude tlačidlo Pridať inováciu ktoré bude smerovať na stránku pridanie 

návrhu inovácie. Nasledovať bude zoznam návrhov inovácií, zoznam bude obsahovať nasledujúce 

položky: 

▪ ID návrhu inovácie, 

▪ názov návrhu inovácie, 

▪ sektorová rada, 

▪ odkaz na informácie o inovácii – klikateľný, 

▪ Akcie – tlačidlá Upraviť, Odstrániť a Zobraziť. 

Tlačidlo Upraviť bude dostupné pre autora návrhu, tajomníka danej sektorovej rady a administrátora, 

smerovať bude na stránku upraviť/pridať návrh inovácie. Tlačidlo odstrániť bude dostupné 

Tajomníkovi danej sektorovej rady a administrátorovi, smerovať bude na stránku odstrániť návrh 

inovácie. Tlačidlo Zobraziť bude dostupné všetkým registrovaným používateľom smerovať bude na 

stránku zobrazenie návrhu inovácie.  

4.3.2.18 Pridanie návrhu inovácie 

Stránka pridanie návrhu inovácie (stránka upraviť návrh inovácie bude identická, s tým rozdielom že 

budú polia vyplnené informáciami o návrhu inovácie) bude mať názov „Pridanie návrhu inovácie“ (na 

stránku Upraviť bude názov „Upraviť návrh inovácie“) a 6 polí na zadanie návrhu. Jednotlivé polia budú 

nasledovné: 
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▪ stav – výberové pole – predvolená hodnota rozpracované, 

▪ výber autora – výberové pole – predvolená hodnota prihlásený používateľ, 

▪ výber sektorovej rady - výberové pole, 

▪ názov inovácie – textové pole, 

▪ link na informácie o inovácii – textové pole, 

▪ charakteristika – textové pole, 

▪ tlačidlo Uložiť. 

Prvé dve polia budú dostupné len tajomníkovi a administrátorovi, ostatné polia budú dostupné 

všetkým registrovaným používateľom. Nakoniec bude tlačidlo uložiť, ktoré uloží návrh do DB a otvorí 

stránku zoznam návrhov inovácie. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 227 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - zoznam návrhov inovácií 
- pridanie návrhu inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.19 Zobrazenie návrhu inovácie 

Stránka zobrazenie návrhu inovácie bude pozostávať z názvu stránky „Návrh inovácie“ a podnadpisu 

názvu inovácie. Ďalej budú zobrazené jednotlivé polia a hodnoty daného návrhu inovácie tak ako je to 

zobrazené na nasledujúcom obrázku. Jednotlivé zobrazované polia budú nasledovné: 

▪ sektorová rada, 
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▪ charakteristika, 

▪ link, 

▪ pridal, 

▪ stav, 

▪ dátum úpravy, 

▪ dátum vytvorenia. 

Ako posledné budú zobrazené tlačidlá Upraviť a Späť, ktoré budú smerovať na stránku upraviť návrh 

inovácie a zoznam návrhov inovácií. Tlačidlo Upraviť bude dostupné len tajomníkovi danej sektorovej 

rady a administrátorovi. 

Obrázok č. 228 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - zoznam návrhov inovácií 
– zobrazenie návrhu inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.20 Odstránenie návrhu inovácie  

Stránka odstránenie návrhu inovácie bude pozostávať z názvu stránky „Odstránenie návrhu inovácie“ 

a podnadpisu názvu inovácie. Ďalej budú zobrazené jednotlivé polia a hodnoty daného návrhu inovácie 

tak ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku. Jednotlivé zobrazované polia budú nasledovné: 

▪ Sektorová rada 
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▪ Charakteristika 

▪ Link 

▪ Pridal 

▪ Stav 

▪ Dátum úpravy 

▪ Dátum vytvorenia 

Nasledovať bude text „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“. Ako posledné budú zobrazené 

tlačidlá Áno a Nie, tlačidlo Nie Vás bez zápisu do databázy presmeruje na stránku zoznam návrhov 

inovácií. Tlačidlo áno zabezpečí vymazanie záznamu z databázy a následne Vás presmeruje na stránku 

zoznam návrhov inovácií. 

Obrázok č. 229 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - zoznam návrhov inovácií 
– odstránenie návrhu inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.21 Priradené NŠZ 

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Priradené NŠZ“, podnadpisu názvu danej inovácie alebo kategórie 

inovácie, v prípade zobrazenia pre danú sektorovú radu bude v nadpise aj názov danej sektorovej rady 

Nasledovať bude počet výsledkov a zoznam priradených návrhov NŠZ k danej inovácii alebo kategórii 

inovácií. V zozname budú zobrazené nasledovné položky: 
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▪ id NŠZ, 

▪ kód/revízia NŠZ, 

▪ názov NŠZ, 

▪ sektorová rada, 

▪ stav NŠZ, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ tlačidlo Zobraziť (podľa oprávnení daného používateľa na základe stavu NŠZ). 

Tlačidlo zobraziť bude smerovať na stránku zobrazenia NŠZ v module Tvorba a revízia NŠZ. Návrh 

riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 230 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – priradené NŠZ - 
všeobecné 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.22  Návrhy priradenia NŠZ 

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Priradené návrhy NŠZ“, podnadpisu názvu danej inovácie alebo 

kategórie inovácie, v prípade zobrazenia pre danú sektorovú radu bude v nadpise aj názov danej 

sektorovej rady. Nasledovať bude počet výsledkov a zoznam priradených návrhov NŠZ k danej inovácii 

alebo kategórii inovácií. V zozname budú zobrazené nasledovné položky: 

▪ id NŠZ, 
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▪ kód/revízia NŠZ, 

▪ názov NŠZ, 

▪ sektorová rada, 

▪ stav NŠZ, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ tlačidlo Zobraziť (podľa oprávnení daného používateľa na základe stavu NŠZ). 

Tlačidlo zobraziť bude smerovať na stránku zobrazenia NŠZ v module Tvorba a revízia NŠZ. Návrh 

riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 231 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - návrhy priradenia NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.23 Priradené odborné vedomosti 

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Priradené odborné vedomosti“, podnadpisu názvu danej inovácie 

alebo kategórie inovácie, v prípade zobrazenia pre danú sektorovú radu bude v nadpise aj názov danej 

sektorovej rady. Nasledovať bude počet výsledkov a zoznam priradených odborných vedomostí 

k danej inovácii alebo kategórii inovácií. V zozname budú zobrazené nasledovné položky: 

▪ názov odbornej vedomosti, 

▪ kategória odbornej vedomosti, 

▪ priradené NŠZ, 
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▪ príznak, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum úpravy. 

Návrh riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 232 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - priradené odborné 
vedomosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.24 Priradené odborné zručnosti 

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Priradené odborné zručnosti“, podnadpisu názvu danej inovácie 

alebo kategórie inovácie, v prípade zobrazenia pre danú sektorovú radu bude v nadpise aj názov danej 

sektorovej rady. Nasledovať bude počet výsledkov a zoznam priradených odborných zručností k danej 

inovácii alebo kategórii inovácií. V zozname budú zobrazené nasledovné položky: 

▪ názov odbornej zručnosti, 

▪ kategória odbornej zručnosti, 

▪ priradené NŠZ, 

▪ príznak, 

▪ dátum vytvorenia, 

▪ dátum úpravy. 
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Návrh riešenia stránky je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 233 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií - priradené odborné 
zručnosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.25 Strom kategórie inovácií 

Stránka bude mať nadpis „Strom kategórie inovácií“ a podnadpis názov danej kategórie. Na stránke 

bude tlačidlo Späť na návrat na prehľad kategórií inovácií. Nasledovať bude zobrazenie stromu 

kategórie inovácií v zbalenom stave a používateľ si rozbalí strom podľa potrieb a zámeru. V strome 

budú tieto úrovne: 

▪ názov kategórie inovácií, 

▪ názov inovácie z danej kategórie, 

▪ sektorová rada – len tie, ktoré majú priradenú OV/OZ z danej inovácie, 

▪ OV/OZ, 

▪ jednotlivé OV/OZ podľa nadradených úrovní. 
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Obrázok č. 234 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – strom kategórie inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.2.26 Strom inovácie 

Stránka bude mať nadpis “Strom inovácie” a podnadpis názov danej inovácie. Nasledovať bude 

zobrazenie stromu inovácie v zbalenom stave a používateľ si rozbalí strom podľa potrieb a zámeru. 

V strome budú tieto úrovne: 

▪ názov inovácie, 

▪ sektorová rada – len tie, ktoré majú priradenú OV/OZ/charakteristiku alebo len priradenie k NŠZ, 

▪ názov NŠZ, 

▪ OV/OZ/charakteristika NŠZ/inovácia priradená k NŠZ, 

▪ jednotlivé OV/OZ podľa nadradených úrovní. 
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Obrázok č. 235 Návrh riešenia stránky modul Inovácie – prehľad inovácií – strom inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Správa číselníkov – číselník inovácií -

rozšírenie o nástroj na nahradenie inovácie 

4.3.3.1 Úprava stránky zobrazenie inovácie 

Do modulu správa číselníkov bude zapracovaná zmena pridaním nástroja na nahradenie inovácie. 

V zobrazení danej inovácie pribudnú dve nové tlačidlá: 

▪ Nahradiť, 

▪ Log. 

Tlačidlo Log bude dostupné až po použití nástroja na nahradenie inovácie pre danú inováciu. Tlačidlom 

Nahradiť budete presmerovaný na stránku nahradenie inovácie, ktorá je popísaná v nasledujúcej 

kapitole. Obidve tlačidlá budú dostupné len role Metodik, zároveň pre administrátora bude dostupné 

aj tlačidlo Odstrániť. Návrh úpravy stránky Zobrazenie inovácie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 236 Návrh riešenia stránky modul Správa číselníkov – zobrazenie inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.3.2 Nahradenie inovácie 

Stránka bude pozostávať z nadpisu „Nahradenie inovácie“ a dvoch polí:  

▪ zobrazovacie pole danej inovácie, z ktorej chcete presunúť prepojenia, 

▪ výberové pole na výber inovácie, do ktorej chcete presunúť prepojenia. 

Nasledovať budú tlačidlá Späť na návrat na zobrazenie inovácie bez zmeny a tlačidlo Nahradiť na 

spustenie procesu nahradenia inovácie. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 237 Návrh riešenia stránky modul Správa číselníkov – nahradenie inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3.3.3 Overenie nahradenia 

Po vybraní cieľovej inovácie a stlačení tlačidla Nahradiť systém zobrazí všetky plánované zmeny 

v priradeniach aj priradenia, ktoré budú odstránené vzhľadom na duplicitu prepojení. Metodik má 

stále možnosť nevykonať úpravy vzhľadom na zistené skutočnosti z overenia presunov a odstránenia 

prepojení. Návrh riešenia je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 238 Návrh riešenia stránky modul Správa číselníkov – overenie nahradenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.3.4 Auditný log nahradenia inovácie 

Po ukončení nahradenia inovácie bude dostupné tlačidlo Log na obidve inovácie. Stránka auditný log 

nahradenia inovácie bude pozostávať z nadpisu „Denník“ a podnadpisu názvu danej inovácie. Ďalej 

budú dostupné dve tlačidlá Export na exportovanie auditného logu a tlačidlo Späť na návrat na 

zobrazenie inovácie. Ďalej budú zobrazené dve záložky: 

▪ odovzdané, 

▪ prijaté. 
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Záložky budú obsahovať auditné záznamy o vykonaných nahradeniach prepojení podľa smeru 

spustenia procesu nahradenia. V záložke odovzdané budú zobrazené informácie o presunutých 

prepojeniach z danej inovácie a v záložke prijaté budú zobrazené informácie o prijatých prepojeniach 

danej inovácie. Auditné záznamy budú delené do samostatných častí podľa miesta prepojení: 

▪ inovácie NŠZ, 

▪ charakteristika NŠZ, 

▪ odborné vedomosti NŠZ, 

▪ odborné zručnosti NŠZ, 

▪ odborné vedomosti v znaleckých činnostiach, 

▪ odborné zručnosti v znaleckých činnostiach, 

▪ aktualizácia stratégie – vplyv inovácií. 

V každej časti budú informácie o presunoch farebne odlíšené červenou farbou tie záznamy, ktoré boli 

odstránené a zelenou farbou tie záznamy, ktoré boli úspešne presunuté. Zároveň na každé nahradenie 

bude samostatný log podľa spustenia nahradenia. Tieto samostatné logy budú mať v hlavičke nadpis 

„Nahradenie: názov odovzdávajúcej inovácie -> názov prijímajúcej inovácie“ zároveň názov 

odovzdávajúcej bude červenou farbou a názov prijímajúcej bude zelenou farbou. Jednotlivé časti budú 

obsahovať tieto položky: 

▪ inovácie NŠZ: 

▪ dátum a čas, 

▪ prihlasovacie meno kto nahradenie vykonal,  

▪ názov NŠZ, 

▪ charakteristika NŠZ: 

▪ dátum a čas, 

▪ prihlasovacie meno kto nahradenie vykonal,  

▪ názov NŠZ, 

▪ odborné vedomosti NŠZ: 

▪ dátum a čas, 

▪ prihlasovacie meno kto nahradenie vykonal,  

▪ názov NŠZ, 

▪ názov odbornej vedomosti, 

▪ Odborné zručnosti: 

▪ dátum a čas, 
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▪ prihlasovacie meno kto nahradenie vykonal,  

▪ názov NŠZ, 

▪ názov odbornej zručnosti, 

▪ odborné vedomosti v znaleckých činnostiach: 

▪ dátum a čas, 

▪ prihlasovacie meno kto nahradenie vykonal,  

▪ názov NŠZ, 

▪ názov odbornej vedomosti, 

▪ odborné zručnosti v znaleckých činnostiach:  

▪ dátum a čas, 

▪ prihlasovacie meno kto nahradenie vykonal,  

▪ názov NŠZ, 

▪ názov odbornej zručnosti, 

▪ aktualizácia stratégie – vplyv inovácií: 

▪ dátum a čas, 

▪ prihlasovacie meno kto nahradenie vykonal,  

▪ názov NŠZ. 

Informácie budú zapisované vždy do obidvoch inovácií, aby pri vymazaní prázdnej inovácie zostali 

v systéme informácie o nahradení. Zároveň pri vymazávaní treba dodržať postup, najskôr exportovať 

logy do bezpečného úložiska a až potom vymazať inováciu. Návrh riešenia je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 

  



580 
 

Obrázok č. 239 Návrh riešenia stránky modul Správa číselníkov – auditný log 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pomocou tlačidla Export bude možné exportovať daný auditný log nahradenia inovácie do formátu 

Excel – xlsx. Exportované dáta budú obsahovať všetky informácie dostupné v auditnom logu ako dve 

záložky na jednoduchšie vyhľadávanie a ďalšie spracovanie. Návrh možného riešenia je zobrazený 

v nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 240 Návrh riešenia exportu auditného logu nahradenia inovácie 1 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 241 Návrh riešenia exportu auditného logu nahradenia inovácie 2 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

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. Dátový model nezískal finálnu podobu a vzhľadom na ďalšie 

pripravované moduly budú navrhnuté ďalšie úpravy a rozšírenia dátového a relačného modelu. 

 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. 

4.4.1.1 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Správa číselníkov – nahradenie inovácie 

Na zabezpečenie auditných logov a správaného fungovania nástroja na nahradenie inovácie bolo nutné 

doplniť dátový model a pridať novú tabuľku vzhľadom na potrebu nového riešenia. Zobrazenie 

relačného modelu k časti nahradenie inovácie tak, ako bol vytvorený a nasadený do produkčného 

prostredia, je zobrazený na nasledujúcej schéme. 
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Schéma č. 2 Relačný model – nahradenie inovácie – auditný log 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.4.1.2 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Inovácie – prehľad inovácií - pripomienky 

k inovácii 

Na zaznamenávanie informácie o pripomienkach pre inovácie bol upravený a rozšírený relačný model, 

ktorý zastrešuje proces pripomienkovania inovácie. Zobrazenie relačného modelu k časti pripomienky 

k inovácii tak, ako bol vytvorený a nasadený do produkčného prostredia ukazuje nasledujúca schéma.  
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Schéma č. 3 Relačný model – modul Inovácie – prehľad inovácií - pripomienky k inovácii 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.4.1.3 Rozšírenie dátového modelu o časti modulu Inovácie – prehľad inovácií - pripomienky 

ku kategórii inovácií 

Na zaznamenávanie informácie o pripomienkach pre kategórie inovácií bol upravený a rozšírený 

relačný model, ktorý zastrešuje proces pripomienkovania kategórie inovácií. Zobrazenie relačného 

modelu k časti pripomienky ku kategórii inovácií tak, ako bol vytvorený a nasadený do produkčného 

prostredia ukazuje nasledujúca schéma.  
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Schéma č. 4 Relačný model – modul Inovácie – prehľad inovácií - pripomienky ku kategórii 
inovácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.5 Metodická pomoc pri určovaní klasifikačného kontextu NŠZ  

Metodická pomoc bola zameraná na časť Klasifikácie, v rámci ktorej sa pri tvorbe, resp. revízii NŠZ 

určujú klasifikačné kategórie z nasledovných klasifikácií a číselníkov:  

▪ ESCO, 

▪ SK ISCO-08, 

▪ SK NACE Rev. 2, 

▪ CPA 2015, 

▪ Príslušnosť k povolaniu. 

Primárne napĺňajú klasifikačný kontext NŠZ tajomníci jednotlivých sektorových rád. Sekundárne, najmä 

v prípade eskalácie a existencie protichodných postojov, sú zapojení do procesu aj ďalší členovia 

Realizačného tímu SRI, ktorí nesú celkovú metodickú zodpovednosť za túto oblasť NŠZ. V nasledujúcom 

texte sú prostredníctvom príkladov uvádzané prípady poskytovania súčinnosti v rámci klasifikačného 

kontextu NŠZ.  
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Umývač okien výškových budov 

Vzhľadom na odlišný názov NŠZ a jednotky zamestnania klasifikácie SK ISCO-08 bolo potrebné nájsť 

najvhodnejšiu klasifikačnú kategóriu. Zo strany metodikov bol zvolený kód 9123000 Umývač okien. Ku 

danému NŠZ bolo potrebné vybrať aj korešpondujúcu divíziu klasifikácie SK NACE Rev.2. Po hĺbkovom 

zhodnotení povahy práce a posúdení opisnej časti tejto klasifikácie bola zvolená divízia F43 

Špecializované stavebné práce, vzhľadom na to, že sa do nej zaraďujú aj špeciálne druhy prác 

vyžadujúce horolezeckú kvalifikáciu a použitie zodpovedajúceho vybavenia, napr. práce vo výškach na 

výškových budovách.  

Špecialista optimalizácie a racionalizácie práce (normovač) 

Realizačný tím SRI dospel k záveru, že k tomuto NŠZ nie je možné priradiť konkrétnu divíziu klasifikácie 

SK NACE Rev.2 a uvedený NŠZ bol stanovený ako prierezový.  

Zvárač plastov 

Počas revízie sa danému NŠZ zmenilo zaradenie v rámci klasifikácie SK NACE Rev.2. Keďže išlo 

o zamestnanie, ktoré bolo do klasifikácie SK ISCO-08 doplnené, v predchádzajúcom období nebolo 

možné skúmať štatisticky pracovníkov vykonávajúcich dané zamestnanie. Pôvodne boli vymedzené 

nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev.2:  

▪ C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, 

▪ C28 Výroba strojov a zariadení i. n., 

▪ C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 

▪ C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov, 

▪ C33 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov, 

▪ H49 Pozemná doprava a doprava potrubím. 

Na základe údajov zo štatistického zisťovania o cene práce bola spracovaná analýza výskytu daného 

zamestnania a boli vyselektované nasledovné divízie klasifikácie SK NACE Rev.2: 

▪ C22 Výroba výrobkov z gumy a plastu, 

▪ F41 Výstavba budov, 

▪ F42 Inžinierske stavby, 
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▪ H49 Pozemná doprava a doprava potrubím. 

Bolo hodnoverne preukázané, že aj keď je NŠZ v gescii Sektorovej rady pre automobilový priemysel 

a strojárstvo spolu s ostatnými zváračmi, zamestnanie sa vyskytuje skôr v stavebníctve, resp. doprave.  

Odpaľovač ohňostrojov 

Uvedený NŠZ nemožno jednoznačne zaradiť k niektorej z divízií SK NACE Rev.2, keďže daná činnosť sa 

vôbec nenachádza vo vysvetlivkách k tejto klasifikácii. Realizačný tím SRI vypracoval analýzu zaradenia 

hospodárskych subjektov, ktoré vykonávajú danú činnosť a dospel k záveru, že NŠZ je optimálne 

zaradiť do divízie R90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti.  

Poradca pre poľnohospodárstvo 

Realizačný tím SRI navrhol doplniť k pôvodne navrhovanej divízií A01 Pestovanie plodín a chov zvierat 

poľovníctvo a služby s tým ešte súvisiacu divíziu A03 Rybolov a akvakultúra.  

Športovec 

Danému NŠZ bola vybraná nasledovná divízia klasifikácie SK NACE Rev.2: R93 Športové, zábavné a 

rekreačné činnosti. 

Poradca pre zdravý životný štýl 

V rámci určovania povolania bolo zo strany Realizačného tímu SRI vybrané povolanie Špecialista výživy. 

Inseminačný technik 

V rámci Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov spôsobilo priradenie daného 

NŠZ k povolaniu Veterinárny technik diskusiu, keďže dané povolanie reprezentuje skôr zamestnania, 

na ktorých výkon sa vyžaduje úplne stredné odborné vzdelanie. Zo strany Realizačného tímu SRI bol 

autor NŠZ ubezpečený, že príslušnosť k povolaniu nemá exaktne stanovený stupeň vzdelania a v tomto 

prípade je povolanie správne vyselektované.  
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Posudzovanie návrhov na doplnenie NŠZ  

Členovia Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport navrhli doplniť do garancie nasledovné tri 

NŠZ, na ktoré Realizačný tím SRI následne poskytol spätnú väzbu:   

▪ Školský špeciálny pedagóg – sektorová rada má už schválený NŠZ Špeciálny pedagóg, v rámci 

ktorého je uvedený alternatívny názov Školský špeciálny pedagóg. Z tohto dôvodu sa 

Realizačnému tímu SRI javí navrhovaný NŠZ ako duplicita. 

▪ Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka – v rámci garantovaných NŠZ už figuruje NŠZ 

Učiteľ jazyka, ktorý navrhované zamestnanie zahrňuje. Z tohto dôvodu Realizačný tím SRI 

odporučil, aby sa NŠZ nečlenili podľa rôznych jazykov, aj keď je to v tomto prípade slovenský 

jazyk. 

▪ Učiteľ profesijného rozvoja – zo strany Realizačného tímu SRI bolo odporučené NŠZ doplniť, 

resp. premenovať aktuálne garantovaný NŠZ Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.  

4.6 Posudzovanie väzieb medzi klasifikáciou ESCO a NŠZ 

V sledovanej realizačnej fáze sa v mnohých sektorových radách riešilo vhodné zaradenie NŠZ ku 

klasifikácii ESCO a klasifikační experti z Realizačného tímu SRI dostali najviac podnetov zo strany 

tajomníkov práve vo väzbe na vyššie uvedenú klasifikáciu. Nižšie sú uvedené príklady posudzovaných 

NŠZ spolu s návrhom riešenia.  

Technik prípravy a tavenia skloviny 

K uvedenému NŠZ sa hľadal vhodný ekvivalent v klasifikácii ESCO. Najbližšie k uvedenému NŠZ bolo 

povolanie 3116.1 chemicky technik. Vzhľadom na to, že kompetenčný model aj napriek prieniku 

vykazoval mnoho diferencií, Realizačný tím SRI sa rozhodol radšej nedoplniť žiadne povolanie ESCO 

a NŠZ viesť v skupine bez ekvivalentu v tejto klasifikácii.  

Kožušník a opravár kožušín 

So zreteľom na to, že v klasifikácii ESCO samostatne nefiguruje kožušník, Realizačný tím SRI navrhol 

priradiť k danému NŠZ tieto ESCO povolania:  

▪ krajčír/krajčírka , 



588 
 

▪ pánsky krajčír/pánska krajčírka. 

Dôvodom bol popis týchto ESCO povolaní, v ktorých sa uvádza, že krajčíri navrhujú, vyrábajú, upravujú, 

opravujú na mieru šité alebo ručne vyrobené odevy z textilných tkanín, ľahkých usní, kožušiny a iných 

materiálov pre ženy a deti.    

Špecialista elektrotechnik projektant 

V rámci daného NŠZ sa Realizačný tím SRI rozhodol navrhnúť povolanie ESCO, ktoré je priradené do 

inej podskupiny SK ISCO-08 ako NŠZ. Odporučilo sa doplniť ESCO povolanie 3118.3.6 kreslič/kreslička 

elektrických zariadení, aj napriek tomu, že názov ESCO povolania nie je optimálny a v anglickej verzii 

tejto klasifikácie, ktorá je referenčnou, je uvedený názov electrical drafter, ktorý bol napríklad 

v českom jazyku preložený ako projektant elektrických systémů. 

Pracovník permanentného make-upu  

Realizačný tím SRI navrhol dve ESCO povolania, a to 5142.1 kozmetik/kozmetička a 3435.4 

tatér/tatérka. Autorka NŠZ priradila prvé uvedené ESCO povolanie.  

Umývač okien výškových budov 

Po posúdení vysvetliviek a dostupných popisov sa zmenilo zaradenie NŠZ ku klasifikácii ESCO. ESCO 

povolanie 9123.1 umývač/umývačka okien bolo vymazané a doplnilo sa ESCO povolanie 7119.4 

výškový pracovník/výšková pracovníčka, keďže oficiálne vysvetlivky explicitne vymedzujú spôsob 

zatriedenia týchto pracovníkov.  

Dispečer, výpravca v železničnej doprave 

Aj v tomto prípade sa zaznamenala zmena. Pôvodne určené ESCO povolanie 8312.4 vlakový 

výpravca/vlaková výpravkyňa patrilo do hlavnej triedy 8 Operátori a montéri strojov a zariadení, čo 

nebolo správne a nezodpovedalo ani popisu NŠZ. Realizačný tím SRI zvolil ESCO povolanie 4323.13 

signalista/signalistka a opäť poukázal na nevhodný preklad rail traffic controller, ktorý bol napríklad 

v českom jazyku preložený ako dispečer železniční dopravy. 
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Tribotechnik  

Realizačný tím SRI určil, že ESCO povolanie 7233.6 olejovač/olejovačka priemyselných strojov má 

najbližšie k uvedenému NŠZ. Autor NŠZ však návrh neakceptoval a ponechal NŠZ bez väzby na 

klasifikáciu ESCO.   

Technik modulárnej výroby 

Realizačný tím SRI odporučil k danému NŠZ doplniť ESCO povolanie 3112.1 stavebný technik/stavebná 

technička, ktoré autor akceptoval.  

Technik automatizácie budov  

Vzhľadom na popis bolo odporučené nedopĺňať žiadne ESCO povolanie k danému NŠZ.   

Špecialista popredajných služieb  

Zo strany Realizačného tímu SRI bolo odporučené prepojiť daný NŠZ s ESCO povolaním 2433.1 

technik/technička záručného a pozáručného servisu. Návrh bol zo strany sektorovej rady akceptovaný.  

Animátor voľného času 

Pri tomto NŠZ došlo k zmene zaradenia, nakoľko pôvodne uvedené ESCO povolanie 2166.3 

animátor/animátorka nebolo vhodné a Realizačný tím SRI odporučil použiť ESCO povolanie 3423.1 

animátor/animátorka rekreačných činností.   

Sokoliar - biologická ochrana majetku 

Realizačný tím SRI rozhodol, že daný NŠZ nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.  

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu 

Po hĺbkovej analýze bolo odporučené priradiť daný NŠZ k ESCO povolaniu middle office 

špecialista/špecialistka, keďže v zmysle vysvetliviek sa na danej pracovnej pozícii zabezpečuje súlad s 

politikou spoločnosti a právnymi predpismi, uskutočňuje výskum a analýza finančných záležitostí, 

meria riziko a podporuje činnosti na oddelení front office. 
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Kontrolór tovaru v logistike  

Realizačný tím SRI určil, že daný NŠZ nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.  

Operátor farieb, kolorista v polygrafii  

Bolo odporučené prepojiť daný NŠZ s ESCO povolaním 7321.1 technik/technička prípravy tlače.  

Poradca pre pôdohospodárstvo 

Realizačný tím SRI navrhol ESCO povolanie 2132.2 agronóm/agronómka, ktoré autor akceptoval.  

Kachliar 

Ku danému NŠZ bolo priradené ESCO povolanie 7112.1 murár/murárka, nakoľko sa vo vysvetlivkách 

uvádza, že dané povolanie zahŕňa aj pracovníkov, ktorí realizujú pracovné úlohy uvedené v popise NŠZ.  

4.7 Revízia NŠZ vo vodnej doprave 

V sledovanom období sa Realizačný tím intenzívne venoval revízii NŠZ v oblasti vodnej, resp. lodnej 

dopravy. Nakoľko táto oblasť v ostatnom období prešla mnohými zmenami spôsobenými najmä novou 

slovenskou, aj európskou legislatívou, potreba erudovane upraviť zoznam zamestnaní bola viac ako 

urgentná. Nižšie je uvedený aktuálny stav prác, v rámci ktorých nebol dosiahnutý konsenzus vo 

všetkých bodoch.  

Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení  

NŠZ bol navrhnutý na preradenie do Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Keďže 

daná sektorová rada garantuje aj NŠZ Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení, uplatnil by 

sa rovnaký princíp.  

Technik údržby plavidiel a zariadení 

Ide o NŠZ, ktorý vznikol na základe dvoch NŠZ, ktoré budú navrhnuté sektorovej rade na vyradenie, 

a to NŠZ Technik údržby lodnej dopravy a NŠZ Technický špecialista vo vodnej doprave. Realizačný tím 

navrhuje, aby daný NŠZ vznikol premenovaním prvého uvedeného NŠZ, keďže nový NŠZ má zameraním 
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bližšie k Technikovi údržby lodnej dopravy, ako k Technickému špecialistovi vo vodnej doprave, ktorý 

by nemal mať na starosti údržbu, ale skôr organizáciu dopravy. Taktiež by mal navrhovaný NŠZ patriť 

do hlavnej triedy 3 klasifikácie SK ISCO-08, kam patrí aj SK ISCO-08 Technik údržby lodnej dopravy. Na 

druhej strane NŠZ Technický špecialista vo vodnej doprave je umiestnený v hlavnej triede 2 Špecialisti.   

Vodca plávajúceho stroja 

NŠZ vznikne premenovaním NŠZ Kapitán plávajúceho stroja vo väzbe na terminológiu uvedenú vo 

Vyhláške MDV SR č. 423/2021 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch 

člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená 

so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu 

malého plavidla.  

Lodný strojník 

NŠZ vznikne zlúčením NŠZ Lodný strojník I. triedy a NŠZ Lodný strojník II. triedy. V minulosti naopak 

sektorová rada tieto NŠZ vytvorila rozčlenením navrhovaného NŠZ. Dôvodom boli aj vtedajšie zmeny v 

legislatíve.  

Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu    

Aj napriek neoptimálnemu názvu zamestnania „vodca“, ktoré sa nevyskytuje v klasifikácii zamestnaní 

a ani Registri zamestnaní, Realizačný tím SRI súhlasil so zmenou názvu NŠZ Kapitán kompy nakoľko 

slovenská legislatíva nepozná termín „kompa“ a názov bol zvolený v zmysle Vyhlášky MDV SR č. 

423/2021 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky 

plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou 

sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla. 

Lodný kapitán 

Zo strany člena sektorovej rady je navrhované, aby sa NŠZ Kapitán lode premenoval na Lodný kapitán 

a rozčlenil na ďalšie dva NŠZ, a to Lodného kapitána EÚ a Vnútroštátneho lodného kapitána. V tejto 

otázke sa ešte nepodarilo dosiahnuť konsenzus, nakoľko je podľa Realizačného tímu SRI otázne, do 

akej miery má toto delenie zamestnaní zásadný vplyv na kompetenčný model a regulácie. Ak by rozdiel 

spočíval len v špecifikácii vodných ciest, na ktorých môže viesť kapitán plavidlo bez relevantného 
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vplyvu na kompetenčný model, z pohľadu systémového riešenia NSP/SRI je lepšie dané zamestnanie 

nečleniť.  

Lodníci 

Zo strany autorky sa navrhuje NŠZ členiť: 

▪ lodníka na NŠZ Kvalifikovaný lodník a NŠZ Vnútroštátny lodník, 

▪ pomocného lodníka na NŠZ Učeň lodník a NŠZ Vnútroštátny pomocný lodník.  

Realizačný tím SRI rovnako ako v predchádzajúcom prípade nie je proti. Avšak je potrebné citlivo 

zhodnotiť, do akej miery sa dané NŠZ odlišujú. Z tohto dôvodu bola členka sektorovej rady vyzvaná na 

spracovanie charakteristík, v rámci ktorých by sa špecifikovali vzájomné rozdiely. Cieľom je predísť 

situácii, že sa vytvoria NŠZ, ktoré sú z pohľadu kompetenčného modelu takmer rovnaké, čo nie je 

účelom NSP/SRI.  

Kormidelníci 

Autor navrhuje doplniť NŠZ Kormidelník a vyradiť NŠZ Kormidelník člna nakoľko kormidelník tohto 

plavidla musel byť prítomný na palube počas vlečnej plavby, ktorá sa v SR už dlhodobo nepoužíva.  

Vedúci plavby na plavebných komorách 

Návrh na doplnenie tohto NŠZ. Podľa popisu vedúci plavby na plavebných komorách riadi plavebnú 

prevádzku cez plavebné komory. Riadenie vykonáva aj na diaľku, t.j. nemusí byť priamo vo velíne 

plavebnej komory, ktorú prevádzkuje a cez ktorú sa „komorujú“ plavidlá. Určuje poradie a druh 

plavidiel, ktoré sa vplavia na preplavenie do plavebnej komory a tiež určuje ich odplávanie po 

„prekomorovaní“. Dáva prednosť osobným lodiam a lodiam, ktoré sa riadia cestovným poriadkom. Zo 

strany Realizačného tímu SRI bola vznesená požiadavka na kvalifikovaný odhad počtu pracovníkov, 

ktorí toto zamestnanie vykonávajú. 
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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 Zmiešané modely digitálnej a prezenčnej výučby uplatňujúce princíp 

inklúzie, zdravia a kvality 

ÚVOD 

Inovatívne metódy vzdelávania, ako aj nové prístupy ku vzdelávaniu, predstavujú veľkú výzvu pre 

všetky vzdelávacie systémy, tie európske nevynímajúc. Je zrejmé, že nastaviť spôsob vzdelávania pre 

potreby 21. storočia je náročné, pričom túto výzvu ešte výraznejšie poznamenala pandémia 

koronavírusu.  

Potreba vzdelávania prostredníctvom dištančnej formy, online metódami pomocou IKT technológií sa 

stala výzvou aj pre všetky členské štáty EÚ. Je zrejmé, že daná situácia preverila potenciál digitálnych 

prostriedkov a vzdelávacích metód, ktoré nahradili prezenčnú výučbu. Na druhej strane, absencia 

prezenčnej výučby odhalila aj nedostatky dištančnej formy vzdelávania, predovšetkým nerovnaký a 

nerovný prístup k žiakom a rôznorodosť jej kvality.  

Nielen pandémia ochorenia COVID-19, ale aj aktuálne prebiehajúca Priemyselná revolúcia 4.0 

predznamenala vývoj nových trendov vo vzdelávaní a potrebe prispôsobiť sa im.  

 Európsky vzdelávací priestor – smerovanie do roku 2025 

Cieľom európskeho vzdelávacieho priestoru (ďalej len „EVP“) je posilniť spoluprácu medzi členskými 

štátmi Európskej únie (ďalej len „EÚ“), aby sa viac obohatila kvalita a inkluzívnosť národných  systémov 

vzdelávania a odbornej prípravy. Najmä vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 je nevyhnutné 

zabrániť tomu, aby existujúce prekážky brániace vzdelávaniu a rozvoju zručností ovplyvňovali vyhliadky 

občanov na zamestnanie a ich účasť na živote v spoločnosti. 

EVP nadväzuje na Plán obnovy EÚ po pandémii ochorenia COVID-19. Jeho cieľom je vyviesť Úniu z krízy 

smerom k modernej a udržateľnejšej Európe, ktorá dokáže čeliť digitálnej a zelenej transformácii. 
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Zámerom plánu je vypracovať holistický prístup k opatreniam EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy a vytvoriť tak skutočný európsky priestor vzdelávania, z ktorého budú mať prospech všetci 

žiaci, študenti, učitelia a inštitúcie. 

Myšlienku vytvoriť EVP prvýkrát schválili európski lídri na sociálnom samite v Göteborgu vo Švédsku v 

roku 2017. Prvé balíky opatrení boli prijaté v rokoch 2018 a 2019. Predsedníčka Komisie, Ursula von 

der Leyenová, sa vo svojich politických usmerneniach pre budúcu Európsku komisiu na roky 2019-2024 

zaviazala, že do roku 2025 zavedie EVP do praxe. 

Nové oznámenie Komisie s názvom Dobudovanie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 

bolo uverejnené 30. septembra 2020. Oznámenie predstavuje ambiciózny prístup k tomu, aby sa EVP 

do roku 2025 stal skutočnosťou. Podrobne opisuje prostriedky a míľniky na dosiahnutie cieľov EVP 

spolu s členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. 

Vízia Komisie pre európsky vzdelávací priestor sa riadi šiestimi rozmermi: 

5. Kvalita 

▪ zlepšiť základné zručnosti vrátane digitálnych kompetencií a prierezové zručnosti, ako sú 

podnikavosť, tvorivosť a občianska angažovanosť; 

▪ uľahčiť mobilitu vzdelávajúcich sa osôb a pedagógov a medzinárodnú spoluprácu medzi 

vzdelávacími inštitúciami; 

▪ podporovať  jazykové vzdelávanie, viacjazyčnosť a objavovanie a riadenie kultúrnej rozmanitosti; 

▪ obohatiť vzdelávanie o európsku perspektívu, ktorá podporuje porozumenie a kritické myslenie 

o tom, čo Európa znamená v súvislosti s každodenným životom občanov; 

▪ zabezpečiť, aby inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy boli bezpečné, inkluzívne a bez 

dezinformácií; 

6. Začleňovanie a rodová rovnosť 

▪ oddeliť dosiahnuté vzdelanie a výsledky od spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho 

postavenia s cieľom podporiť sociálnu mobilitu; 

▪ podporovať inkluzívne vzdelávanie a rodovú rovnosť na všetkých úrovniach a vo všetkých 

sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy; 

▪ posilniť rodovú citlivosť, a to napríklad riešením sexistického správania a sexuálneho 

obťažovania vo vzdelávaní a odbornej príprave; 
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▪ zabezpečiť, aby sa odborné vzdelávanie a príprava prispôsobili zelenej a digitálnej transformácii 

a aby boli zavedené nadčasové stratégie celoživotného vzdelávania; 

▪ posilniť cezhraničnú spoluprácu, ktorá by podporila neformálne vzdelávanie, a to v oblasti práce 

s mládežou, športu a kultúry; 

▪ usilovať sa o vyvážené zastúpenie mužov a žien na vedúcich pozíciách, a to aj vo vysokoškolských 

inštitúciách a otvoriť povolania, v ktorých sú muži a/alebo ženy zastúpené nerovnomerne; 

▪ bojovať proti rodovým stereotypom týkajúcich sa výberu štúdia, vzdelávacích metód  a 

študijných materiálov; 

7. Zelená a digitálna transformácia 

▪ mobilizovať odborné znalosti a zdroje na zmenu správania v oblasti environmentálnej 

udržateľnosti vytvorením koalície Vzdelávanie pre klímu; 

▪ investovať do zelenej infraštruktúry vzdelávania a odbornej prípravy;  

▪ integrovať udržateľnosť životného prostredia do prírodných a humanitných vied; 

▪ zabezpečiť, aby mali jednotlivci potrebné zručnosti na to, aby dokázali prosperovať v 

ekologickom hospodárstve budúcnosti, ako napr. digitálne zručnosti a podnikavosť; 

8. Učitelia a školitelia 

▪ podporovať členské štáty pri riešení nedostatku učiteľov a zvyšovať diverzifikáciu a atraktívnosť 

učiteľského povolania; 

▪ zabezpečiť, aby mali učitelia a školitelia dostatok príležitosti na kontinuálny profesijný rozvoj;  

▪ zlepšiť kvalitu a kvantitu mobilít pre učiteľov v počiatočnej odbornej príprave a po nej; 

▪ zabezpečiť, aby sa medzinárodná mobilita stala neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania učiteľov; 

▪ vysokoškolské vzdelávanie: 

- podporovať užšiu a hlbšiu spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, najmä 

podporovaním medzinárodných aliancií vysokoškolského vzdelávania; 

- zapojiť sa do iniciatív európskych univerzít a európskych študentských kariet; 

- spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami vytvoriť program transformácie 

inštitúcií vysokoškolského vzdelávania; 

- vyvinúť európsky prístup k mikrocertifikátom a tým rozšíriť možnosti vzdelávania a posilniť 

úlohu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy v 

celoživotnom vzdelávaní; 
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▪ podporovať špecializované vzdelávacie programy rozvíjajúce  pokročilé digitálne zručnosti 

súvisiace so zavádzaním  špičkových technológií, ako je umelá inteligencia a vysokovýkonná 

výpočtová technika. 

 Európsky pilier sociálnych práv56 

Európska únia dosiahla počas fáz integrácie významné úspechy. Súčasná situácia je však diametrálne 

odlišná. Zatiaľ čo minulé obdobie možno charakterizovať ako rušné obdobie, nastávajúce roky budú 

nepokojné. Takéto konštatovanie je možné na základe rýchlo sa meniacich podmienok, na ktoré bude 

musieť Európa reagovať a upraviť ciele a politiky tak, aby sa dokázala vysporiadať s novou situáciou.  

Ťažisko sveta sa presunie do Ázie a na juh zemegule, na nových verejných a súkromných aktérov, 

smerom nahor k nadnárodným inštitúciám. Základom hospodárstva Európy je ľudský kapitál. Teraz 

však prostredníctvom väčších investícií do výskumu, technického rozvoja a inovácií dosahujú úspechy 

iné regióny. Očakáva sa, že v roku 2030 bude na čele vedeckého a technického rozvoja Ázia, pričom 

bude vyrábať vysokohodnotný tovar, ktorý dokáže zmeniť výrobu a celkovú kvalitu života57. 

V Európe, kde dochádza k starnutiu spoločnosti, bude v porovnaní s dneškom takmer dvojnásobný 

počet ľudí vo veku nad 65 rokov na jedného pracujúceho, to znamená, že členské štáty budú musieť 

vynaložiť značné úsilie na financovanie svojich systémov sociálneho zabezpečenia a na to, aby starší 

pracovníci zotrvali na trhu práce. So znižovaním domácej ponuky pracovnej sily a zručností bude 

Európa musieť prilákať viac migrujúcich pracovníkov, čo sa odrazí na našej schopnosti riadiť sociálnu 

integráciu.58  

Zo spoločného programu EÚ vyplývajú dve všeobecné a komplexné výzvy: 

▪ zabezpečenie udržateľnosti nášho sociálneho a ekonomického modelu; 

▪ rozvoj prostriedkov na jeho podporu a ochranu spolu s našimi spoločnými hodnotami a 

záujmami na celosvetovej úrovni. 

 
56 Inkluzívne vzdelávanie. Budovanie inkluzívnej a súdržnej spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a kultúry je 

pre Komisiu prioritou. Európska komisia. [online]. [cit. 2021-11-08]. Dostupné na 
internete:<https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_sk> 

57  PROJEKT EURÓPA 2030. Výzvy a príležitosti. Správa pre Európsku radu od Skupiny pre reflexiu o budúcnosti 
EÚ v roku 2030.[online]. [cit. 2021-12-9]. Dostupné na 
internete:<https://www.consilium.europa.eu/media/30769/qc3210249skc.pdf> 

58  PROJEKT EURÓPA 2030. Výzvy a príležitosti. Správa pre Európsku radu od Skupiny pre reflexiu o budúcnosti EÚ 
v roku 2030.[online]. [cit. 2021-12-9]. Dostupné na 
internete:<https://www.consilium.europa.eu/media/30769/qc3210249skc.pdf> 

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/inclusive-education_sk
https://www.consilium.europa.eu/media/30769/qc3210249skc.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/30769/qc3210249skc.pdf
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Európa patrí medzi najrovnoprávnejšie spoločnosti na svete, má najvyššie normy v oblasti pracovných 

podmienok a širokú sociálnu ochranu. Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlásili v roku 2017 na 

samite v Göteborgu Európsky pilier sociálnych práv. V pilieri sa stanovuje 20 kľúčových zásad59, ktoré 

by mali napomôcť vybudovať spravodlivejšie a lepšie fungujúce trhy práce a systémy sociálneho 

zabezpečenia v prospech všetkých Európanov, v prospech silnej sociálnej Európe 21. storočia, ktorá je 

spravodlivá, inkluzívna a poskytuje veľa príležitostí.  

Prvá zásada Európskeho piliera sociálnych práv zdôrazňuje, že: „Každý má právo na kvalitné a 

inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, 

ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu 

práce“. Technologické zmeny, globalizácia a starnúce obyvateľstvo si vyžadujú bezodkladné 

štrukturálne reformy, aby sa zvýšila pružnosť a konkurencieschopnosť. Reforma trhu práce je 

rozhodujúca pre vytváranie väčšieho počtu lepších pracovných miest, preto je nutné zamerať sa na 

zlepšenie troch kľúčových aspektov trhu práce: 

▪ flexibility a istoty pracovnej sily („flexiistota“), ktorá má mať protipól v istote práce; 

▪ pracovnej mobility – uznávanie kvalifikácií v celej Európe; 

▪ kultúry a postupov riadenia podnikov – podpora iniciatívy pracovníkov a inovácií pre zvýšenie 

konkurencieschopnosti prostredníctvom nových technológií a výrobných postupov.  

„Vo chvíli, keď bojujeme proti pandémii, pripravujeme potrebné reformy a urýchľujeme súbežnú 

zelenú a digitálnu transformáciu, podľa mňa nastal čas prispôsobiť aj súbor sociálnych pravidiel. Súbor 

pravidiel, ktorý zaručí solidaritu medzi generáciami. Súbor pravidiel, ktorý bude odmeňovať 

podnikateľov, ak sa starajú o svojich zamestnancov. Ktorý sa zameriava na pracovné miesta a otvára 

príležitosti. Ktorý stavia zručnosti, inovácie a sociálnu ochranu na rovnakú úroveň.“  

Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie, 20. januára 2021 

Sociálny samit, ktorý sa uskutočnil 7. až 8. mája 2021 v Porte a ktorý zorganizovalo portugalské 

predsedníctvo Rady, bol príležitosťou opätovne potvrdiť záväzok a ambíciu postaviť ľudí na prvé miesto 

 
59 Európska komisia. Európsky pilier sociálnych práv. Budovanie spravodlivejšej a inkluzívnejšej Európskej únie. 
[online]. [cit. 2021-12-9]. Dostupné na internete:< https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-
social-rights-20-principles_sk> 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
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počas obnovy Európy aj v nasledujúcom období. Sociálny samit v Porte bude príležitosťou na 

zmobilizovanie síl a obnovenie záväzku vykonávať sociálny pilier na najvyššej politickej úrovni. 

 Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre Celoživotné vzdelávanie60 

Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi EÚ na podpore a posilňovaní rozvoja kľúčových 

kompetencií a základných zručností pre všetkých, od útleho veku a počas celého života. Kľúčové 

kompetencie zahŕňajú vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré všetci potrebujú na osobné naplnenie a 

rozvoj, zamestnateľnosť, sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. Tieto ambície je možné splniť 

prostredníctvom: 

▪ poskytovania kvalitného vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania pre 

všetkých; 

▪ podpory pedagogických pracovníkov pri zavádzaní prístupov výučby a vzdelávania založených na 

kompetenciách; 

▪ podpory rôznych vzdelávacích prístupov a kontextov pre ďalšie vzdelávanie; 

▪ preskúmania prístupov na posudzovanie a validáciu kľúčových kompetencií. 

Odporúčanie definuje osem kľúčových kompetencií, ktorých úlohou je lepšie pripraviť ľudí na dnešnú 

spoločnosť. Odporúčanie navrhuje tiež konkrétne usmernenia pre členské štáty, ktorých úlohou je tieto 

opatrenia účinne vykonávať, hodnotiť a overovať. Kompetencie sú kombináciou vedomostí, zručností 

a postojov, pričom kľúčové schopnosti sú tie, ktoré sú potrebné pre osobný rozvoj, zamestnateľnosť, 

sociálne začlenenie a aktívne občianstvo. 

Návrh revízie Odporúčania sa zameriava predovšetkým na:  

▪ zvyšovanie úrovne dosiahnutých výsledkov v základných zručnostiach (gramotnosť, matematika 

a základy digitálnych zručností); 

▪ podporu podnikateľského vzdelávania, najmä poskytovaním a predkladaním skúseností v oblasti 

podnikania v rámci základných škôl a stredných škôl; 

▪ zvyšovanie digitálnych kompetencií vrátane programovania a kybernetickej bezpečnosti; 

 
60 Európska komisia. Odporúčanie Rady o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie. [online]. [cit. 
2021-12-9]. Dostupné na internete:< https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-
recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en> 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en
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▪ podporu rozvoja a záujmu o vedu, technológie, inžinierstvo a matematiku (STEM) a tvorbu 

príležitostí pre/na kariéry v rámci STEM; 

▪ zvyšovanie jazykových kompetencií a zvyšovanie počtu vyučovaných jazykov na školách.  

EK má v rámci vlastných aktivít za úlohu poskytovať podporu pedagogickým zamestnancom, napr. 

formou pomoci rozvoja inovatívnych vyučovacích metód, ktoré využívajú nové technológie. Ďalším 

cieľom EK je zlepšenie vzdelávania zameraného na pracovné a projektové metódy a postupy, podpora 

vzdelávacej mobility. V tomto kontexte je potrebné zabezpečiť rozvoj kľúčových kompetencií na 

všetkých úrovniach vzdelávacieho systému (formálne, neformálne a informálne).  Zabezpečiť ich 

objektívne posudzovanie a meranie, aby mali vzdelávajúci možnosť porovnať vlastný individuálny 

progres v danej oblasti.  

V rámci prístupu k rozvoju kľúčových kompetencií by sa mali využívať už existujúce nástroje 

transparentnosti, ako je napr. EUROPASS alebo revidované Odporúčanie o Európskom kvalifikačnom 

rámci pre celoživotné vzdelávanie, v rámci ktorých ide o prácu s kvalifikáciami, kde možno vidieť 

koreláciu v oblasti kompetencií na úrovni vzdelávania a trhu práce. Nakoniec je potrebné posilniť 

systematickú spoluprácu medzi vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce za účelom podpory 

rôznorodosti vzdelávacích možností v rámci princípu celoživotného vzdelávania.  

Návrh uvedených opatrení má slúžiť na optimalizáciu jednotlivých kľúčových kompetencií. Navrhované 

zmeny by sa mali odraziť v kurikulárnych dokumentoch ako aj v popisoch kvalifikácií, mali by na ne byť 

osobitne zamerané rôzne vzdelávacie programy, ktoré podporia predovšetkým zvyšovanie základných 

zručností a kompetencií rizikových skupín. Predmetné aktivity je možné podporovať aj v rámci 

Odporúčania o získavaní nových zručností – Nové príležitosti pre dospelých.  

Úpravy v jednotlivých kľúčových kompetenciách sú nasledovné: 

▪ Čitateľská gramotnosť 

Posilnenie čitateľskej gramotnosti ako základu pre ďalšie vzdelávanie a komunikáciu v rôznych 

spoločenských a kultúrnych kontextoch. 
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▪ Cudzie jazyky 

Zlepšenie schopnosti používať viaceré cudzie jazyky, aby boli ľudia aktívne a lepšie pripravení na výzvy 

súčasných viacjazyčných a rozmanitých spoločností. 

▪ Veda, technológia, inžinierstvo a matematika (STEM) 

Zameranie sa na zlepšenie získania týchto kompetencií na podporu vedeckého porozumenia 

a spolupráca škôl s vysokými školami a vedeckými inštitúciami.  

▪ Digitálne zručnosti 

Posilnenie dôveryhodného a kritického využívania digitálnych technológií, vrátane kódovania 

a programovania ako aj aspektov kybernetickej bezpečnosti za účelom ochrany a bezpečnosti 

občianstva. 

▪ Osobnostné a sociálne zručnosti 

Podpora uvedených zručností za zvýšenie účasti na aktívnom spoločenskom živote.  

▪ Občianske kompetencie 

Zdôrazňujúc dôležitosť demokratickej účasti na budovaní európskych hodnôt, trvalo udržateľného 

rozvoja a mediálnej gramotnosti. 

▪ Podnikateľské kompetencie 

Zlepšenie podnikateľských postojov na podporu osobného potenciálu, tvorivosti a sebahodnotenia.  

▪ Kultúrne povedomie a vyjadrovanie. 
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5.1.3.1 Odporúčanie týkajúce sa podpory spoločných hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a 

európskeho rozmeru výučby 

V dôsledku hospodárskej krízy čelia členské štáty EÚ vážnym sociálnym problémom, ktoré spochybňujú 

ich schopnosť udržiavať súdržnú spoločnosť, ohrozujú základy demokratických systémov a bránia 

vzniku zdravého pocitu spolupatričnosti. Súčasne existuje rozsiahly nedostatok poznatkov o Európskej 

únii a o jej základnom fungovaní a jej cieľoch, ktoré podporujú dezinformácie a neúplné predstavy 

o jej fungovaní. Okrem toho Európania vedia málo o sociálnych a kultúrnych identitách iných 

členských štátov, ktoré zabraňujú hlbšiemu pochopeniu a vzniku kolektívneho zmyslu pre 

spolupatričnosť v celej EÚ.  

Navrhované Odporúčanie má za úlohu napomôcť členským štátom podporiť spoločné hodnoty, 

mobilitu, inkluzívne vzdelávanie a európsky rozmer vyučovania. Cieľom je vytvoriť základ pre hlbší 

pocit spolupatričnosti na miestnej, národnej a európskej úrovni. 

Táto iniciatíva navrhuje spôsoby, akými vzdelávanie môže mladým ľuďom pomôcť pochopiť význam 

spoločných hodnôt stanovených v čl. 2 Zmluvy o Európskej únii a rešpektovať ich. Zameriava sa na 

posilnenie sociálnej súdržnosti a boj proti nárastu populizmu, xenofóbie, kontroverznému 

nacionalizmu a šíreniu falošných správ. Návrh takisto posilňuje inkluzívne vzdelávanie v záujme 

podpory kvalitného vzdelávania pre všetkých žiakov, ako aj európsky rozmer výučby, aby sa deti a žiaci 

dozvedeli o spoločnom európskom dedičstve a rozmanitosti a nadobudli dobré znalosti o fungovaní 

EÚ. S cieľom podporiť tieto ciele EK podnikne kroky na zintenzívnenie virtuálnych výmen medzi 

školami, najmä prostredníctvom úspešnej e-Twinning siete a posilní školskú mobilitu vďaka programu 

Erasmus+. 

Význam e-Twinning-u dokazuje aj fakt, že od svojho vzniku sa ho už zúčastnilo viac ako pol milióna 

učiteľov. Cieľom EK je dosiahnuť na mobilite v priebehu najbližších 10 rokov účasť jedného milióna 

učiteľov.  

Spoločné hodnoty sú v rámci tohto Odporúčania podporované prostredníctvom: 

▪ občianskej a etickej výchovy; 

▪  rozvíjaním kritického myslenia a mediálnej (sociálnej) gramotnosti mladých ľudí; 

▪ aktívnej účasti učiteľov, rodičov, žiakov, študentov a širšieho prostredia a ďalších subjektov na 

riadení škôl; 
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▪ podpory príležitosti  mladých ľudí   zúčastňovať sa na spoločenskej činnosti. 

Na dosiahnutie sociálneho začlenenia všetkých detí a žiakov je potrebné primárne vzdelávať budúcich 

učiteľov na výkon týchto kompetencií. Zároveň je potrebné nastaviť aj programy kontinuálneho 

vzdelávania učiteľov tak, aby vedeli princípy inkluzívneho vzdelávania uplatniť v rámci triedy. Učiteľom 

je potrebné vytvárať organizačno-technické podmienky na získavanie uvedených kompetencií aj 

formou sieťovania, odovzdávania si skúseností príkladmi dobrej praxe a výmenných programov.  

Na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v rannom veku dieťaťa a podpory žiakov 

a študentov vo vzťahu k ich individuálnym potrebám sa počíta aj s výraznejším postavením a úlohou 

Európskej Agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie. 

5.1.3.2 Akčný plán digitálneho vzdelávania 

Aj v dnešnej dobe sú aktuálne témy zo sociálneho samitu v Göteborgu, zdôrazňujúce najmä potrebu 

riešiť výzvy v oblasti zručností súvisiace s digitalizáciou, počítačovou bezpečnosťou, mediálnou 

gramotnosťou a umelou inteligenciou. Akčný plán digitálneho vzdelávania nadväzuje na politickú 

dohodu z Göteborgu. 

Digitálne kompetencie sa stali kľúčovou súčasťou občanov na súčasnom spoločenskom, hospodárskom 

a občianskom živote. Predchádzajúci veľký technologický pokrok a digitalizácia zároveň výrazným 

spôsobom ovplyvňujú povahu práce a predstavujú nové výzvy v osobnom aj pracovnom živote. 

Akčný plán digitálneho vzdelávania stanovuje spôsob, akým EÚ môže pomôcť jednotlivcom, 

vzdelávacím inštitúciám a systémom vzdelávania lepšie sa prispôsobovať životu a práci v ére rýchlych 

digitálnych zmien. Ide predovšetkým o: 

▪ lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a učenie sa; 

▪ rozvoj digitálnej kompetencie a zručností potrebných na život a prácu v ére digitálnej 

transformácie; 

▪ zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou a predikciou údajov. 

Na podporu navrhovaných iniciatív definuje Akčný plán niekoľko opatrení, ktoré majú zefektívniť jeho 

implementáciu. Aby sa vyrovnala úroveň používania digitálnych technológií medzi vzdelávaním 

a bežným životom, EK navrhuje v spolupráci s členskými štátmi tieto opatrenia: 
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▪ spustenie nového online nástroja SELFIE, ktorý pomôže školám a inštitúciám odborného 

vzdelávania a prípravy využívať efektívnejšie nové technológie; 

▪ podpora zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia prostredníctvom siete 

širokopásmového pripojenia EÚ; 

▪ kompetenčné kancelárie, ktoré budú v školách informovať o možnostiach vzdelávania, najmä v 

znevýhodnených regiónoch; 

▪ podpora digitálnej pripravenosti všeobecných aj odborných škôl s cieľom vyškoliť učiteľov, 

školiteľov, žiakov a študentov v celej EÚ a Západnom Balkáne; 

▪ tvorba rámca pre digitálne certifikované kvalifikácie, v súlade s Európskym kvalifikačným 

rámcom. 

Keďže európski občania potrebujú širokú škálu digitálnych kompetencií (poznatky, postoje a zručnosti), 

EK spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami sa taktiež zaväzuje: 

▪ vytvoriť celoeurópsku platformu pre digitálne vysokoškolské vzdelávanie podporovanú 

programom Erasmus+; 

▪ vytvorenie pilotného projektu venovaného vzdelávaniu o otvorenej vede a vede pre občanov; 

▪ zvýšiť počet škôl, ktoré sa zúčastňujú na týždni kódovania EÚ; 

▪ spustiť celoeurópsku kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia  pedagógov, rodičov, žiakov 

a študentov o význame   online hygieny, kybernetickej bezpečnosti a mediálnej gramotnosti; 

▪ podporovať digitálne a podnikateľské kompetencie žien a dievčat. 

Na lepšiu spoluprácu pri zhromažďovaní údajov, analýze údajov a výmene osvedčených postupov bude 

EK ďalej publikovať referenčnú štúdiu, ktorá zhodnotí pokrok dosiahnutý v začlenení sa do hlavného 

prúdu IKT a ich využitia vo vzdelávaní. Je tiež potrebné začať strategicky predvídať kľúčové trendy 

digitálnej transformácie  vzdelávacích  systémov. 

5.1.3.3 Rovnosť vo vzdelávaní – OECD61 

OECD sa problematike rovnosti vo vzdelávaní venuje už roky. Rovnosť vo vzdelávaní podľa OECD 

predstavuje súbor opatrení, ktoré zabezpečujú osobné alebo spoločenské okolnosti, ako sú pohlavie, 

sociálno-ekonomický status, migrujúce pozadie, vek, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) 

 
61 SVET VZDELÁVANIA NA DOSAH RUKY. OECD [online]. [cit. 2021-11-08]. Dostupné na 
internete:<https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41746&filter=all> 
 

https://gpseducation.oecd.org/revieweducationpolicies/#!node=41746&filter=all
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alebo miesto pobytu. Opatrenia podporujú dosiahnutie vzdelávacieho potenciálu (spravodlivosti) u 

všetkých jednotlivcov, ktorí získajú minimálnu úroveň zručností, vedomostí a kompetencií potrebných 

na začlenenie sa do spoločnosti. Rovnosť, ktorá je definovaná týmto spôsobom, neznamená, že každý 

by mal mať rovnaké výsledky, ani neznamená vzdelávanie podľa rovnakej predlohy alebo identického 

obsahu, ale bez ohľadu na situáciu poskytuje vzdelávajúcim sa rovnaké zdroje so zreteľom na ich 

špecifikácie. 

Spravodlivé a inkluzívne vzdelávanie je žiadúce z mnohých dôvodov. Každý má ľudské právo na rozvoj 

svojich schopností a právo na plnohodnotnú účasť na živote v spoločnosti. Vedomosti, kompetencie a 

zručnosti, ktoré takéto vzdelávanie poskytuje, tiež výrazne ovplyvňujú životné a  pracovné príležitosti, 

mzdy a zdravie človeka, ako aj jeho budúci prínos pre spoločnosť a ekonomiku. Nedostatočné 

začlenenie môžu tiež viesť k predĺženiu a/alebo predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, čo 

spôsobuje nemalé náklady na štátny rozpočet. Z týchto dôvodov je zvyšovanie spravodlivosti vo 

vzdelávaní vysokou prioritou vo všetkých krajinách OECD. Investovanie do rovnosti vzdelávania sa 

skutočne vypláca a spravodlivosť do vzdelávania ide ruka v ruke s kvalitou a efektívnosťou, pričom 

efekt rovnakého prístupu, resp. rovnosti pri vstupe do vzdelávania má dlhodobé pozitívne vplyvy na 

rozvoj spoločnosti a hospodárstva.  

Dôležitý je súdržný a systematický prístup pre tvorcov politík, pretože vzdelávacie politiky a postupy, 

štrukturálne prvky vzdelávacieho systému, zdroje investované do vzdelávania a spôsob ich distribúcie, 

učebné prostredie, zázemie študentov a výsledky vzdelávania navzájom súvisia. Krajiny musia brať do 

úvahy otázky spravodlivosti vo všetkých fázach celoživotného vzdelávania, či už vo vzdelávaní a 

starostlivosti v ranom detstve, školskej dochádzke, terciárnom vzdelávaní alebo vzdelávaní 

dospelých. Povinné vzdelávanie by malo zabezpečiť, aby absolventi škôl mali zručnosti potrebné na 

úspech v moderných spoločnostiach. Kľúčovú úlohu v rámci druhošancového vzdelávania hrá systém 

predčasného varovania predčasného ukončovania školskej dochádzky, ktorý v súčasnosti rozpracúva 

MŠVVaŠ SR v rámci úloh vyplývajúcich z Plánu obnovy62. Môžu to byť napríklad špeciálne kurzy 

vzdelávania dospelých. Účasť na vzdelávaní dospelých je však výrazne v prospech tých, ktorí už majú 

vyššiu úroveň dosiahnutého vzdelania a životnú úroveň, títo majú zvyčajne aj najlepší prístup k 

ďalšiemu vzdelávaniu. Spoločnosti preto musia zvýšiť účasť nižšie kvalifikovaných jednotlivcov na 

vzdelávaní dospelých, ak sa chcú vyhnúť riziku prehlbovania sociálnych rozdielov. 

 
62 Plán obnovy a odolnosti. Aktualizované dňa: 07.05.2021 09:15. Ministerstvo financií SR. [online]. [cit. 2021-
11-08]. Dostupné na internete:<https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/> 
 

https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/plan-obnovy-odolnosti/
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5.2 Veda, výskum, inovácie vo vybraných európskych krajinách 

 Fínska republika  

Fínsko patrí medzi inovačný lídrov z pomedzi krajín EÚ a je  príkladom aj pre iné krajiny. Je to krajina s 

vysoko rozvinutou digitálnou ekonomikou a spoločnosťou, k čomu prispieva aj atraktívne odborné 

vzdelávanie a príprava. Fínsko uplatňuje vo vzdelávaní vysokú flexibilitu a individuálny prístup k učiacim 

sa. Kľúčovou inštitúciou je Ministerstvo vzdelávania a kultúry a Fínska národná agentúra pre 

vzdelávanie, ktoré však poskytujú školám voľnosť pri tvorbe kurikula a flexibilitu v oblasti formy a 

spôsobe vyučovania. Odborné vzdelávanie poskytuje viac ako 300 rozličných odborov, či už z oblasti 

technických vied, komunikácií a dopravy, ekonómie a administratívy, zdravotníctva a sociálnych 

služieb, turizmu a hotelierstva, environmentálnych štúdií, humanitných vied a vzdelávania či 

prírodných vied. Po ukončení odborného vzdelávania a prípravy je možnosť pokračovať v štúdiu alebo 

sa absolventi môžu uplatniť priamo na trhu práce, pričom možnosť zvýšiť si vzdelanie či možnosť 

rekvalifikácie je pre nich vždy dostupná. Vďaka tomu fínsky vzdelávací systém reaguje na aktuálne 

potreby trhu práce a kladie dôraz aj na vzdelávanie dospelých. 

Do roku 2030 sa očakáva nárast Fínskej zamestnanosti. Najrýchlejší rast by mali zaznamenať sektory 

materiálov a energetiky – baníctvo, výroba elektriny, plynu alebo tepla, následne doprava, skladovanie 

či stavebníctvo. Stavební robotníci, IKT odborníci a kancelárski odborníci by mali v období 2020-2030 

vytvoriť najviac nových pracovných miest. Ministerstvo hospodárstva a zamestnanosti plánuje 

realizovať projekty, prostredníctvom ktorých chce zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu vo všetkých 

sektoroch hospodárstva.  

Medzi tri identifikované a vzájomne prepojené oblasti strategického rozvoja patria:  

Kompetencie  

Ide o aktivity zamerané na zvýšenie národnej úrovne kompetencií a vzdelania. Flexibilita práce a 

meniace sa potreby kompetencií v podnikateľskej komunite si vyžadujú flexibilnú a kompetentnejšiu 

pracovnú silu. Fínsko plánuje zvýšiť atraktivitu aj pre medzinárodných výskumníkov, expertov a 

profesionálov a to tým, že zavedie jednoduchší proces pre migrantov za účelom práce. Ministerstvo 

školstva a kultúry v spolupráci s vysokými školami plánuje vo Fínsku zvýšiť podiel mladých dospelých 

na 50 % do roku 2030. Vzdelávanie sa realizuje v súlade spotrebami podnikateľskej komunity 
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a spoločnosti, vývojom a implementáciou nových technológií. Tiež sa zameriava na rozvoj rôznych 

oblastí kompetencií, akými sú manažment a porozumenie zákazníkom. 

Nový model partnerstva 

Podniky sú kľúčovými partnermi a hnacími motorom rozhodovania pri výbere vysokoškolského 

vzdelania. Zoskupujú sa do väčších kompetenčných centier či ekosystémov, aby posilnili spoluprácu 

medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými inštitúciami a spoločnosťami. Na 

podporu tohto sa plánuje vytvoriť nový model partnerstva, ktorý podchytí financovanie národných 

programov do väčších balíkov a efektívnejšie prepojí zdroje financovania. Partnerstvá  budú vybrané 

na základe súťaže, kde Rada pre výskum a inovácie bude mať kľúčovú úlohu nielen v strategických 

politikách, ale aj v riadení modelu partnerstva. Ministerstvá spolu s výskumnými organizáciami a 

podnikateľskou sférou pripravujú model verejno-súkromného partnerstva na podporu budovania 

medzinárodne konkurencieschopných kompetenčných centier a podnikateľských ekosystémov vo 

Fínsku. 

Inovatívny verejný sektor 

Podpora výskumu, vývoja a inovácií je spoločnou úlohou paralelne pre všetky odvetvia a úrovne 

hospodárstva. Musí sa posilniť prepojenie aktivít verejného sektora a ďalších sektorov politiky 

pomocou riadiacich nástrojov verejného sektora, akými sú napríklad regulácia, inovatívne verejné 

obstarávanie a efektívne investície či prevádzkové prostredie. Spolupráca pri implementácii a príprave 

podnecuje k intenzívnym spoločným dialógom medzi súkromným a verejným sektorov. Pravidelný 

dialóg medzi ministerstvami a regionálnymi aktérmi zabezpečí, aby sa regionálne a národné aktivity 

navzájom dopĺňali a podporovali. Spolupráca na inovačných programoch podporuje aj odstraňovanie  

dlhodobých účinkov pandémie, či vytvára nové obchodné príležitosti.  

„Cieľom vládneho programu je podľa premiérky Sanny Marinovej urobiť z Fínska najatraktívnejšie a 

najkompetentnejšie prostredie pre experimentovanie a inovácie na svete, produkujúce trvalo 

udržateľné riešenia spoločenských výziev.“ 

5.2.1.1 Príklady dobrej praxe vo Fínsku 

Konkurenčné prostredie nikdy nespí a podniky hľadajú nové príležitosti zlepšenia svojich produktov a 

služieb. Začlenenie názorov koncových užívateľov a ich zapojenie do inovačného procesu sú príklady 
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vytvárania inovácií a riešení sociálnych výziev, zistenia univerzít a výskumných ústavov slúžia ako 

spúšťače inovácií. Ako inšpiratívne príklady dobre praxe je možné uviesť:  

▪ Výdavky na podnikový výskum a vývoj podľa veľkostnej kategórie podniku; 

▪ Vládne financovanie výskumu a vývoja; 

▪ Zriadenie fondov na boj so zmenou klímy a podporu digitalizácie;  

▪ Flexibilita medzi inováciami, trendmi a vzdelávaním; 

▪ Zefektívnenie procesov pre zahraničných študentov a výskumníkov; 

▪ Dialóg medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti inovácií; 

▪ Centralizovaná poradenská služba, (pomoc pri realizácii podpory domáceho a medzinárodného 

výskumu, vývoja a inovácií, grantov a finančných kompenzačných nástrojov alebo pomoc s  

účasťou v medzinárodných obstarávaniach). 

 Talianska republika  

V posledných rokoch prijala talianska vláda proaktívnejší prístup k poskytovaniu finančných 

prostriedkov na inovácie, vývoj technológií a posilňovanie výskumu. Okrem vedecko-výskumného 

centra, Talianskeho technologického inštitútu (IIT) a Národného inovačného fondu (zriadeného v roku 

2019 s pôvodným rozpočtom 1 miliarda eur), v roku 2021 Ministerstvo hospodárskeho rozvoja spustilo 

prvý národný fond venovaný transferu technológií.  

Nová nadácia ENEA Tech bola založená s cieľom spravovať fond 500 miliónov eur na investície do 

inovatívnych technológií strategického národného záujmu v celosvetovom meradle. Poslaním je 

rozšíriť taliansky priemysel a posilniť jeho dodávateľské reťazce prostredníctvom transferu technológií 

s konečným cieľom reštartovať rast, poskytnúť lepšie príležitosti pre taliansku mládež a vyvinúť 

riešenia, ktoré môžu byť prínosom pre životné prostredie a spoločnosť. Taktiež sa zameriava na 

strategické technológie, ktoré môžu posilniť taliansku ekonomiku a spoločnosť. Do jednej z jej štyroch 

prioritných investičných oblastí patria: hlboké technológie; zelené, energetické a obehové 

hospodárstvo; zdravotná starostlivosť; IKT. Jej cieľom je stať sa strategickým centrom, ktoré bude 

využívať verejné a súkromné odborné znalosti a zdroje na podporu rozvoja a rastu 

konkurencieschopných podnikov založených na špičkových a radikálnych technológiách, ktoré vytvoria 

trhy zajtrajška.  

Vývoj systémov na prognózovanie potrieb pre povolania predstavuje (napr. pre podniky, združenia 

zamestnávateľov, odbory) príležitosť získať informácie a predvídať trendy na trhu práce. Tieto 



608 
 

informácie by sa mohli použiť aj na rozvoj efektívneho systému odborného vzdelávania zameraného 

na zabezpečenie väčšej zamestnateľnosti, na riešenie pracovných politík a riadenie pracovnoprávnych 

vzťahov. Príkladom systémov prognózovania je ISFOL (Inštitút rozvoja odbornej prípravy pracovníkov) 

a ISTAT (Taliansky štatistický inštitút).  

ISFOL riadi ďalšie štúdie a výskum. jeho hlavnými iniciatívami sú permanentný audit pracovných 

potrieb a strednodobé prognózy. ISTAT poskytuje dva druhy informácií – logický proces, 

prostredníctvom ktorého sú povolania organizované v systéme a pozície každej pracovnej jednotky 

v Klasifikácii zamestnaní; kvantitatívne prierezové údaje a charakteristiky zamestnávateľov súvisiace 

s každou pracovnou jednotkou, ku ktorým patria. 

IKT zručnosti sú v Taliansku u zamestnancov nedostatočné, no zároveň sú na vrchole rebríčka 

požadovaných zručností. Napriek tomu sa len veľmi málo programov odbornej prípravy zameriava na 

rozvoj IKT zručností. Podobne aj administratívne zručnosti (zručnosti administratívnych postupov, ako 

je spracovanie textu, správa spisov a záznamov a iné kancelárske postupy) sú na trhu práce veľmi 

žiadané, ale len veľmi málo vzdelávacích programov je zameraných na rozvoj týchto zručností – 

v Taliansku sú druhou najpotrebnejšou oblasťou zručností, ale najmenej často financovaným typom 

vzdelávania.  

Digitálne Taliansko 2026 poskytuje iniciatívy na podporu digitálnych zručností občanov s cieľom 

poskytnúť všetkým rovnaké príležitosti a zároveň dokončiť cestu ku skutočne digitálnej krajine. Chce 

preto zaručiť silnú a všadeprítomnú podporu na splnenie tohto cieľa. V tomto kontexte Národný plán 

obnovy a odolnosti (PNRR) ako celok poskytuje rôzne akčné línie, ktoré sú navzájom synergické a 

pokrývajú všetky základné kamene vzdelávacej cesty. Cieľom intervencií je podporiť skupiny 

obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené následkami digitálnej priepasti. Okrem tradičnejších opatrení 

poskytovaných vzdelávacími platformami, vzdelávaním a podporou začlenenia sa na trhu  práce je 

cieľom PNRR posilniť skúsenosti s digitálnou facilitáciou v tejto oblasti 

a digitálnou štátnou službou. Približne 3 milióny občanov tak budú môcť získať základné digitálne 

zručnosti. V roku 2020 vyškolili iniciatívy Národnej koalície pre digitálne zručnosti viac ako 2,7 milióna 

študentov, 70 000 učiteľov, viac ako 90 000 občanov a viac ako 250 000 pracovníkov zo súkromného aj 

verejného sektora. 

Veda, výskum, inovácie a digitalizácia prinášajú výrazné zrýchlenie tempa, ktorým sa menia jednotlivé 

úlohy na trhu práce a samotné povolania. Na zlepšenie práce existuje množstvo príležitostí. Opakujúcu 

sa alebo fyzicky náročnú prácu môžu prevziať stroje, čo umožňuje ľuďom sústrediť sa na náročnejšie a 
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tvorivejšie úlohy. Pod vplyvom inovácií a digitalizácie sa pracovné miesta a úlohy zmenia a v niektorých 

prípadoch dokonca zaniknú. Zároveň však bude väčšia potreba napríklad odborníkov na kybernetickú 

bezpečnosť, analytikov údajov a vývojárov aplikácií. 

V Taliansku prináša jednu z najvýznamnejších zmien na trhu práce digitálna revolúcia. Podľa výskumu 

Talianskej únie obchodných komôr bude potreba rozsiahlej digitalizácie zodpovedná za vytvorenie 

takmer 300 tisíc nových pracovných miest v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Časť obratu sa 

uskutoční vo verejnej správe, najmä v tých regiónoch, ktoré v digitalizácii zaostávajú. Súkromný sektor 

však bude musieť taktiež zintenzívniť svoju digitálnu pripravenosť, ak značný počet spoločností bude 

chcieť využiť potenciál veľkých dát (Big Data, na prieskum trhu aj na správu klientov), umelej 

inteligencie a IoT. V čase, keď sa mnohí obávajú, že ich automatizácia pripraví o prácu, budú práve tí, 

ktorí pracujú na tom, aby automatizáciu umožnili, najžiadanejšími odborníkmi na trhu. 

5.2.2.1 Príklady dobrej praxe v Taliansku 

▪ Digitálne Taliansko 2026 – nová stratégia digitalizácie pre Taliansko podporovaná 

Ministerstvom pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu pod vedením ministra 

Vittoria Colaa, ktorá zahŕňa aj opatrenia na posilnenie kybernetickej bezpečnosti s cieľom čeliť 

nárastu zraniteľnosti a kybernetických hrozieb. 

▪ Odbor pre digitálnu transformáciu – podporná štruktúra ministerstva pre technologické 

inovácie a digitálnu transformáciu na podporu a koordináciu vládnych krokov zameraných na 

definovanie jednotnej stratégie pre digitálnu transformáciu a modernizáciu krajiny 

prostredníctvom digitálnych technológií. V tejto súvislosti implementuje nariadenia ministra a 

zabezpečuje koordináciu a realizáciu programov digitálnej transformácie. 

▪ Italy4Innovation – séria podujatí, originálny formát, ktorý spustilo Talianske veľvyslanectvo v 

Londýne v spolupráci s Talianskou obchodnou agentúrou a talianskym ministrom pre 

hospodársky rozvoj, ktorý sa snaží preskúmať znalostnú a inovačnú ekonomiku vo vyspelých 

sektoroch. Cieľom iniciatívy je podnietiť štruktúrovanejšiu spoluprácu medzi špičkovými 

talianskymi a britskými spoločnosťami, start-upmi, inovatívnymi MSP, inkubátormi, 

akcelerátormi, think-tankmi, univerzitami a inštitúciami vytvorením platformy na pravidelné 

zdieľanie skúseností a nápadov. 
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 Ukrajina  

5.2.3.1 Očakávané zručnosti, inovácie, spolupráca škôl so zamestnávateľmi 

Ukrajinský parlament schvaľuje regulačný rámec, vymedzujúci systém rozvoja vedy a techniky. Okrem 

toho sa od Parlamentu vyžaduje, aby definoval základné princípy a smerovanie verejnej politiky v 

oblasti inovácií a technologických aktivít a schvaľoval prioritné smery národných cieľovo zameraných 

programov vedy a výskumu, rozvoja kvalifikačných zručností, ako i pracovne orientovaných inovácií.  

Ako uvádza správa Svetovej banky z roku 2017, rozdiely v zručnostiach významne obmedzujú 

výkonnosť firiem na Ukrajine. V prieskume uskutočnenom v roku 2014 v štyroch kľúčových odvetviach 

(poľnohospodárstvo, potravinárstvo, informačné technológie (IT) a obnoviteľné zdroje energie) až 40 

% spoločností uviedlo významné rozdiely medzi zručnosťami, ktoré majú ich zamestnanci a 

zručnosťami, ktoré potrebujú na dosiahnutie obchodných cieľov firmy. Približne polovica všetkých 

firiem v potravinárskom priemysle a IT (sektor, v ktorom má väčšina zamestnancov postsekundárne 

vzdelanie) poukázala na nedostatok zručností. Nedostatok zručností je menej výrazný v odvetviach 

poľnohospodárstva a obnoviteľnej energie, ale najmenej 20 % firiem v obidvoch týchto odvetviach 

uvádza, že zručnosti sú nedostatočné63.  

Obrázok č. 242 Socio-emocionálne zručnosti požadované zamestnávateľmi na Ukrajine 

 

Zdroj: Svetová banka (Skills for a modern Ukraine (2017) 

 
63 KUPETS, O., DEL CARPIO, X., MULLER, N., OLEFIR, A. Skills for a Modern Ukraine. In: Directions in development: 

Human Development. [online]. Washington: The World Bank Group, 2017. 141 p. [cit. 2021-10-10]. Dostupné na 

internete: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25741/9781464808906.pdf 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25741/9781464808906.pdf
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5.2.3.2 IT priemysel sa stal v posledných rokoch dôležitou súčasťou ukrajinskej ekonomiky 

 IT je druhým najväčším priemyselným odvetvím ukrajinského exportu. Rast IT sektora v rokoch 2014 - 

2017 zaznamenal rýchlosť až 27 % ročne. V súčasnosti v krajine pracuje viac ako 185 000 IT špecialistov 

a očakáva sa, že počet IT spoločností sa na Ukrajine do roku 2025 zdvojnásobí. Ukrajina je momentálne 

štvrtým najväčším dodávateľom technologických talentov do sveta (po USA, Rusku a Indii), čo je 

spojené aj s príslušným rastom objemu outsourcingu v tejto krajine. V outsourcingu a vývoji softvérov 

patrí krajine prvé miesto v strednej Európe. 

Na Ukrajine skončí každoročne školu 36 000 nových IT a technických špecialistov. Očakáva sa, že ich 

počet bude rásť, podobne ako neustále rastúci dopyt. Len do roku 2025 sa očakáva, že podiel 

špecialistov v IT sektore stúpne na vyše 250 000. V krajine je momentálne viac ako 110 výskumných a 

vývojových centier pre nadnárodné technologické giganty.  

Aj keď je vo všeobecnosti spolupráca medzi priemyslom a výskumom slabá, existuje niekoľko veľkých 

ukrajinských IT spoločností, ktoré investujú do vzdelávania, poskytovania technológie či finančnej 

podpory ukrajinským univerzitám a zavádzania konkrétnych vzdelávacích programov. Príkladom 

takejto spolupráce je program Data Science na Ukrajinskej katolíckej univerzite. Podobné programy 

existujú aj na Kyjevskej národnej univerzite Tarasa Ševčenka, Kyjevskom polytechnickom inštitúte 

Ihora Sikorskyho, Ľvovskej polytechnike a mnohých ďalších64.  

Národná technická univerzita Ukrajiny – Kyjevský polytechnický inštitút Igora Sikorskyho (KPI) má 

priemyselné partnerstvá, vytvára spin-off a prevádzkuje vedecký park, ktorý rozvíja mechanizmy pre 

uľahčenie interakcie s priemyslom.  

Výrobca bezpečnostného systému Ajax Systems napríklad s inštitútom podpísal memorandum, v rámci 

ktorého sa zaviazal k tomu, že bude koordinovať vzdelávacie programy, vybavovať laboratóriá a 

podieľať sa na vytváraní technologického centra (TechnoHub) v KPI65.  

Program Innovation Ecosystem Sikorsky Challenge (ďalej „INESC“) na Kyjevskom polytechnickom 

inštitúte Igora Sikorskyho je navrhnutý tak, aby uskutočňoval výber, nábor a školenie kreatívnych osôb 

na vytvorenie vlastného podnikania a start-upov. INESC pomáha účastníkom nájsť investorov 

 
64 Fakulta aplikovaných vied Ukrajinskej katolíckej univerzity. [cit. 20021-10-10]. Dostupné na internete: 

<https://apps.ucu.edu.ua/en/data-science/>   
65 Ajax Systems starts cooperation with Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute [cit. 2021-10-10]. Dostupné na 

internete: <https://ajax.systems/blog/ajax-kpi-cooperation/ > 

https://apps.ucu.edu.ua/en/data-science/
https://ajax.systems/blog/ajax-kpi-cooperation/


612 
 

a poskytuje poradenstvo pri rozvoji i realizácii nápadov. Do projektu je zapojená univerzita spolu s 

externými partnermi66.  

Podľa správy Svetovej banky z roku 2017 existujú regionálne rozdiely v miere spolupráce medzi 

podnikmi a výskumnými a vedeckými inštitúciami. V prieskume medzi 600 ukrajinskými podnikmi boli 

firmy požiadané, aby vyhodnotili úroveň spolupráce medzi podnikmi a inštitúciami v ich regióne na 

stupnici od 0 (žiadna spolupráca) do 9 (silná spolupráca). Priemerná úroveň vo všetkých regiónoch bola 

3,9, čo znamená slabú spoluprácu. Vysoká úroveň štandardnej odchýlky tohto ukazovateľa však 

ukazuje, že niektoré podniky úzko spolupracujú s vedeckými a výskumnými inštitúciami, najmä v 

regiónoch Vinnitsa, Záporožie, Odesa a Poltava a v Kyjeve67.  

Ukrajinské technologické parky sú združenia popredných výskumných a vývojových ústavov, univerzít 

a vedeckých, technologických a priemyselných podnikov s vysokým inovačným potenciálom. Prvé 

ukrajinské technologické parky sa objavili v roku 2000 po prijatí zákona Ukrajiny o technologických 

parkoch. Dnes je v prevádzke osem technologických parkov. Zákon o osobitnom režime investícií a 

inovácií z roku 1999, ktorý sa vzťahuje na technologické parky, prispel k podpore inovácií a využívaniu 

kapacít výskumných ústavov, ako je E. O. Patonov inštitút elektrického zvárania, Ústav fyziky 

polovodičov a Ústav monokryštálov. Aj keď tento podporný mechanizmus spočiatku fungoval dobre,  

v marci 2005 bol pozastavený. V súčasnosti inovačné projekty už existujúcich technologických parkov 

neužívajú nijaké špeciálne výhody68.  

5.2.3.3 Inovácie v odvetviach 

Ukrajinská priemyselná štruktúra brzdí jej inovačnú výkonnosť. Hlavné priemyselné odvetvia Ukrajiny 

–  poľnohospodárstvo, kovovýroba a ťažká výroba – sú odvetviami, ktoré nie sú až tak náročné na 

výskum a vývoj. Ukrajina je známa predovšetkým pre ťažké strojárstvo; metalurgiu železných a 

 
66 CHENEY, D. Innovation and Entrepreneurship Ecosystem Diagnostic: Ukraine. [online]. Washington: The World 

Bank Group, 2017. 56 p. [cit. 2021-11-02]. Dostupné na internete: 
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/126971509628933853/pdf/2-11-2017-14-55-6-
UkraineInnovationandEntrepreneurshipEcosystemDiagnostic.pdf>  

67 KUPETS, O., DEL CARPIO, X., MULLER, N., OLEFIR, A. Skills for a Modern Ukraine. In: Directions in development: 
Human Development. [online]. Washington: The World Bank Group, 2017. 141 p. [cit. 2021-10-10]. Dostupné 
na internete: 
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25741/9781464808906.pdf> 

68 ATHEY, CH., HEINRICH, R., PALACÍN, J. (Eds.). The Innovation Performance Review of Ukraine. [online]. Geneva: 
United Nations, 2013. 127 p. [cit. 2021-10-29]. Dostupné na 
internete: <https://unece.org/DAM/ceci/publications/icp7.pdf> 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/126971509628933853/pdf/2-11-2017-14-55-6-UkraineInnovationandEntrepreneurshipEcosystemDiagnostic.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/126971509628933853/pdf/2-11-2017-14-55-6-UkraineInnovationandEntrepreneurshipEcosystemDiagnostic.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25741/9781464808906.pdf
https://unece.org/DAM/ceci/publications/icp7.pdf
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neželezných kovov; stavbu lodí; automobilový priemysel; kozmické súčiastky; výrobu a dodávku 

elektrární; ropný, plynárenský a chemický priemysel.  

Podľa Bloombergovho inovačného indexu z roku 2021 patrí Ukrajine 58. miesto medzi 60 

najinovatívnejšími ekonomikami sveta, pred Alžírskom a pod Tuniskom. V priebehu rokov sa Ukrajina 

stala čoraz menej inovatívnou. V roku 2020 bola krajina na 56. mieste, v roku 2019 – na 53. a v roku 

2018 – na 46. mieste69.  

Inovácie v leteckom priemysle: Ukrajina je domovom niekoľkých popredných svetových leteckých a 

kozmických konštruktérov. Dizajnová kancelária Antonov je známa napríklad vďaka navrhovaniu a 

stavbe najväčšieho dopravného lietadla na svete AN-225 „Mriya“. Ukrajina je dôležitý dodávateľ 

turbínových motorov pre lietadlá, vrtuľníky a letecký a kozmický priemysel na celom svete. Vyrábajú 

sa tu vesmírne nosné rakety a systémy rôzneho druhu. V tomto odvetví je zamestnaných vyše 100 tisíc 

pracovníkov, je tu vyše 200 centier vedy a výskumu, 8 výrobných a 5 dizajnových centier a každoročne 

vyštuduje tento odbor 5000 absolventov. Inovácie v tejto oblasti zaostávajú najmä kvôli mnohým 

zmenám politík, ktoré doposiaľ neboli implementované v praxi. Vláda v súčasnosti rozširuje možnosti 

pre verejno-súkromné investície v tomto sektore. 

Inovácie v robotike: Na Ukrajine existuje niekoľko vzdelávacích centier pre robotiku. Vzdelávací 

segment sa rýchlo rozvíja a k dispozícii sú kurzy robotiky pre dospelých a deti, ako aj bezplatné 

záujmové kurzy. Toto vzdelávanie je čoraz väčšou súčasťou duálneho vzdelávania, keďže robotické 

zariadenia sa často používajú v automobilovom priemysle, strojárstve či v ďalších odvetviach70.  

Inovácie v poľnohospodárstve: Poľnohospodársky sektor predstavuje 70,8 % celkového územia 

Ukrajiny (42,7 mil. Ha). To predstavuje potrebu vysokého počtu pracovných síl s prislúchajúcou 

kvalifikáciou a zručnosťami – až 25 % obyvateľstva je zamestnaných v poľnohospodárskom sektore. 

Odborníci predpovedajú, že do niekoľkých rokov bude Ukrajina na 3. mieste v oblasti výroby potravín 

na celom svete, hneď za USA a Brazíliou. Veľké ukrajinské poľnohospodárske holdingy v súčasnosti 

vyvíjajú vlastné inovatívne produkty, zavádzajú akcelerátory a spolupracujú s miestnymi i zahraničnými 

startupmi.  

 
69 ANTONIUK, D. Ukraine Makes List of World’s Most Innovative Countries — But Barely. Kyiv Post, 2021. [cit. 

2021-11-12]. Dostupné na internete: <https://www.kyivpost.com/technology/bloomberg-ukraine-among-
worlds-least-innovative-countries.html> 

70 YEROMIN, D., MOTKIN A. Innovative Ukraine. [online]. Kyiv: UNIT.City, 2019. 29 p. [cit. 2021-11-09]. Dostupné 
na internete: <https://www.strategeast.org/wp-content/uploads/2019/09/Innovative-Ukraine_web.pdf> 

https://www.kyivpost.com/technology/bloomberg-ukraine-among-worlds-least-innovative-countries.html
https://www.kyivpost.com/technology/bloomberg-ukraine-among-worlds-least-innovative-countries.html
https://www.strategeast.org/wp-content/uploads/2019/09/Innovative-Ukraine_web.pdf
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Ukrajinský startup Agrieye používa letecké drony na zhromažďovanie rôznych údajov. Vytvára presnú 

mapu, ktorá popisuje chemické zloženie pôdy a jej vegetačný stav. Následne spolu s umelou 

inteligenciou analyzuje pôdu a predpovedá výnosy plodín a dáva odporúčania na sadbu, zavlažovanie 

a hnojenie. Štúdie Svetovej banky ukazujú, že Ukrajina každoročne stratí asi 50 000 hektárov 

poľnohospodárskej pôdy iba z dôvodu erózie pôdy a degradácie pôdy – čo je strata, ktorá Ukrajinu 

ročne stojí milióny dolárov. Práve táto technológia by to mohla zmeniť.   

Inovácie v IT: Najinovatívnejším a najdynamickejšie rastúcim sektorom v krajine je oblasť IT. Najväčším 

IT centrom na Ukrajine je Kyjev s viac ako 1 000 start-upmi a produktovými spoločnosťami. Postupne 

sa však podobnými centrami stávajú aj Charkov, Odesa, Dnipro, Ľvov a Vinnycja. Investície do 

startupového sektora sa zvýšili z 39 miliónov dolárov v roku 2014 na 509 miliónov dolárov v roku 2019. 

V roku 2019 bol zriadený Ukrajinský štartovací fond (USF), ktorého cieľom je podpora tvorby a rastu 

technologických startupov na Ukrajine s cieľom zvýšiť ich globálnu konkurencieschopnosť. Ekosystém 

je zložený z ukrajinských a globálnych zainteresovaných strán, ktoré koordinujú podnikateľov a start-

upové tímy, podporné organizácie (vrátane inkubátorov, urýchľovačov a co-workingových priestorov), 

poskytovateľov podporných služieb (vrátane právnych a finančných služieb), investorov či univerzít a 

výskumných ústavov. 

Od začiatku grantového programu v decembri 2019 dostalo USF od startupov viac ako 1 800 žiadostí. 

K júnu 2020 sa uskutočnilo 6 kôl, počas ktorých výberová komisia pridelila financovanie grantov pre asi 

30 spoločností. Celkové financovanie víťazných žiadostí predstavuje približne 1 milión USD. Pilotný 

program je založený na Strategickej vízii USF 2020 – 2025, ktorá bola pripravená s technickou podporou 

Svetovej banky71.  

V reakcii na vývoj IT sektora na Ukrajine bolo v roku 2019 bolo zriadené Ministerstvo digitálnej 

transformácie, ktorého úlohou je potvrdenie digitalizácie a rozvoja IT sféry ako jednej z najvyšších 

priorít. Ministerstvo si stanovilo za cieľ zdvojnásobiť podiel IT sektora na tvorbe HDP Ukrajiny na 10 % 

v najbližších troch rokoch. 

Na konci roku 2020 bol spustený projekt 360 Ecosystem Overview, ktorého cieľom je zhromažďovať a 

štruktúrovať informácie o celom IT ekosystéme, najmä v súvislosti s univerzitami, startup-

 
71 SEVRUK, L. Ukrainian Startup: Ecosystem Overview. In: Strategic Vision 2020-2025. [online]. Kyiv: Ukrainian 

Startup Fund, 2020. 21 p. [cit. 2021-11-11]. Dostupné na internete: <https://usf.com.ua/wp-

content/uploads/2020/09/strategy_usf_2020-2025.pdf> 

https://usf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/strategy_usf_2020-2025.pdf
https://usf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/strategy_usf_2020-2025.pdf
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akcelerátormi, technohubmi a všetkými technologickými odvetviami, čo má viesť k otvoreniu nových 

príležitostí pre trh a umožniť všetkým členom ekosystému efektívnejšie spolupracovať a rozvíjať sa72.  

Podpredseda vlády a minister digitálnej transformácie Mykhailo Fedorov na začiatku roka 2021 

oznámil začatie 94 projektov digitálnej transformácie v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, 

spravodlivosti, ekonomiky a obchodu, energetiky, infraštruktúry atď. Zoznam vládou schválených 

projektov bude realizovaný v rámci troch rokov a prispeje k rozvoju digitálneho štátu.  

Národná nadácia pre rozvoj a inovácie (NDI) – je mimovládna organizácia, ktorá si kladie za cieľ rozvíjať 

vedomosti o nových technológiách a podporovať prechod Ukrajiny na technologické hospodárstvo. 

Nadácia poskytuje infraštruktúru na rozvoj technologického podnikania inovatívnych spoločností, 

výskumu v kľúčových oblastiach hospodárstva a láka mladých ľudí, aby sa aktívne zúčastňovali na 

týchto procesoch73.  

5.2.3.4 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Nová ukrajinská škola – je kľúčovou reformou Ministerstva školstva a vedy. Hlavným cieľom je vytvoriť 

školu, do ktorej bude príjemné chodiť a poskytne študentom nielen vedomosti, ako je to v súčasnosti, 

ale aj schopnosť uplatniť sa v reálnom živote.  

Reforma identifikuje niekoľko kľúčových kompetencií: 

▪ Schopnosť rečou i písomne sa vyjadrovať a interpretovať myšlienky, pocity, fakty a názory: 

počúvaním, rozprávaním, čítaním, písaním a používaním multimédií. Schopnosť jazykových 

interakcií s celým spektrom sociálnych a kultúrnych aspektov vo vzdelávaní, v práci, doma a vo 

voľnom čase. Uvedomenie si úlohy efektívnej komunikácie. 

▪ Schopnosť adekvátne pochopiť pojmy vyjadrené v cudzom jazyku, vyjadriť v reči aj v písomnej 

forme nápady, myšlienky, pocity, fakty a názory. 

▪ Kultúra logického a algoritmického myslenia. Schopnosť používať matematické (číselné a 

geometrické) metódy na riešenie praktických úloh v rôznych oblastiach činnosti. Schopnosť 

 
72 Strategic Vision 2020 – 2025. [online]. Kyiv: Ukrainian Startup Fund, 2020. [cit. 2021-11-11]. Dostupné na 

internete: <https://www.kmu.gov.ua/en/news/mincifri-zapustila-platformu-z-danimi-pro-ukrayinsku-it-
ekosistemu> 

73 NDI Foundation. [online]. NATIONAL DEVELOPMENT AND INNOVATION" FOUNDATION (NDI FOUNDATION), 
2020. 21 p. [cit. 2021-11-11]. Dostupné na internete: <http://ndif.org.ua/en/index_en.html> 

https://www.kmu.gov.ua/en/news/mincifri-zapustila-platformu-z-danimi-pro-ukrayinsku-it-ekosistemu
https://www.kmu.gov.ua/en/news/mincifri-zapustila-platformu-z-danimi-pro-ukrayinsku-it-ekosistemu
http://ndif.org.ua/en/index_en.html
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porozumieť a používať jednoduché matematické modely. Schopnosť zostaviť takéto modely pre 

riešenie problémov. 

▪ Kompetencie vo vede a technike – vedecké poznanie prírody a modernej technológie, ako aj 

schopnosť uplatniť ho v praxi. Schopnosť uplatniť vedecké metódy na pozorovanie, analýzu, 

formulovanie hypotéz, zhromažďovanie údajov, vykonávanie experimentov a analyzovanie ich 

výsledkov. 

▪ IKT a digitálne kompetencie – predpokladajú znalosti kritického hodnotenia pri využívaní 

informačných a komunikačných technológií (IKT) na výrobu, výskum, spracovanie a výmenu 

informácií na pracovisku, vo verejnej sfére a v osobnej komunikácii. Informačné a mediálne 

kompetencie, základy programovania, algoritmické myslenie, práca s databázami a zručnosti v 

internetovej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti. Pochopenie etiky pri spracovaní 

informácií (autorské práva, duševné vlastníctvo atď.). 

▪ Zručnosť celoživotného vzdelávania – schopnosť hľadať a osvojiť si nové vedomosti, získať nové 

možnosti organizovania vzdelávacieho procesu (jednotlivo a v skupinách), najmä 

prostredníctvom efektívnych zdrojov a informácií, schopnosti nastavenia vzdelávacích cieľov a 

určenia prostriedkov pre ich dosiahnutie – vybudovanie si vlastnej vzdelávacej a profesionálnej 

trajektórie, zhodnocovať vlastné vzdelávanie a schopnosti po celý život. 

▪ Zmysel pre podnikanie – schopnosť generovať a oživovať nové myšlienky a iniciatívy s cieľom 

zvýšiť tak vlastné spoločenské postavenie, blahobyt, ako aj rozvoj komunity. Schopnosť 

racionálne sa správať ako spotrebiteľ, efektívne využívať osobné úspory a robiť racionálne 

rozhodnutia v oblasti zamestnanosti, financií a ďalších oblastí. 

▪ Sociálne a občianske kompetencie – týkajúce sa foriem správania a komunikácie, ktoré sú 

potrebné na efektívnu a konštruktívnu účasť v spoločnosti, v rodine a v práci. Schopnosť 

spolupracovať s ostatnými na dosahovaní výsledkov, riešení konfliktov a dosahovaní 

kompromisov. Rešpektovanie zákona, ľudských práv a podpora sociálnej a kultúrnej 

rozmanitosti. 

▪ Kultúrne povedomie – schopnosť oceniť umelecké predmety, formovať vlastný umelecký vkus, 

nezávisle vyjadrovať nápady, skúsenosti a pocity smerom k umeniu. Táto kompetencia 

predpokladá hĺbku porozumenia vlastnej identity každého človeka ako základ pre otvorený 

prístup a rešpektovanie rozmanitosti kultúrneho prejavu ostatných. 
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▪ Environmentálne povedomie a zdravý životný štýl. Schopnosť obozretne a racionálne využívať 

prírodné zdroje v rámci trvalo udržateľného rozvoja, uvedomovať si úlohu životného prostredia 

v živote a zdraví človeka a rozvíjať schopnosť a ochotu žiť zdravo74.  

Hlavným cieľom Ministerstva digitálnej transformácie je pomôcť 6 miliónom Ukrajincom rozvíjať 

digitálne kompetencie do roku 2023. Tím ministerstva predstavil na konci roku 2019 výsledky prvého 

sociologického prieskumu digitálnych zručností Ukrajincov a koncepciu projektu „Diia: Digitálne 

vzdelávanie“. Výsledky ukazujú, že 53 % Ukrajincov už má síce nejaké digitálne kompetencie, ale tie sú 

pod základnou úrovňou. Ďalších 37,9 % má veľmi nízke, zatiaľ čo 15,1 % nemá vôbec žiadne digitálne 

zručnosti. Najvyššiu úroveň spôsobilosti vykazovali mladší Ukrajinci vo veku 10-17 rokov, pričom 61,6 

% z nich preukázalo „nadpriemerné“ hodnoty v digitálnych zručnostiach. 

Na Národnej platforme digitálnej gramotnosti budú môcť Ukrajinci bezplatne absolvovať tri online 

kurzy: základný kurz digitálnej gramotnosti, digitálna gramotnosť pre učiteľov a online kurz pre rodičov 

„Online bezpečnosť pre deti“. Následne sa na online platforme objavia kurzy pre pokročilých pre rôzne 

špecializácie, kurzy pre fluktuantov či kurzy pre nové digitálne profesie75.  

5.2.3.5 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií 

a prognóz v oblasti budúcich trendov 

Projekt „Kvalifikačná mapa Ukrajiny“ je zameraný na vývoj národného systému predpovedí na trhu 

práce. Systém predikcie zručností na Ukrajine by sa mal formovať na základe: posilňovania schopností 

kľúčových zainteresovaných strán v systéme koordinácie a predpovede nových zručností; využitia 

výsledkov predpovede zručností v rozhodovacom procese (politici, jednotlivci, spoločnosti ...).  

Inštitút profesijných kvalifikácií – pôsobí ako nezávislá platforma na podporu a rozvoj dialógu medzi 

zamestnávateľmi a zamestnancami o otázkach odborného vzdelávania a prípravy, ako i na posilnenie 

spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami pri rozvoji odborných štandardov a kvalifikácií.  

 
74 MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE.  THE NEW UKRAINIAN SCHOOL CONCEPTUAL PRINCIPLES 

OF SECONDRY SCHOOL REFORM [cit. 2021-11-11]. Dostupné na internete: 
<https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Book-ENG.pdf> 

75 Vládny portál. Gov, UA. Oleksiy Honcharuk: Národná platforma digitálnej gramotnosti "Diia: Digitálne 
vzdelávanie" bude spustené 21. januára [cit. 2021-11-11]. Dostupné na internete: 
<https://www.kmu.gov.ua/en/news/oleksij-goncharuk-nacionalna-osvitnya-platforma-z-cifrovoyi-
gramotnosti-diya-cifrova-osvita-startuye-vzhe-21-sichnya> 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Book-ENG.pdf
https://www.kmu.gov.ua/en/news/oleksij-goncharuk-nacionalna-osvitnya-platforma-z-cifrovoyi-gramotnosti-diya-cifrova-osvita-startuye-vzhe-21-sichnya
https://www.kmu.gov.ua/en/news/oleksij-goncharuk-nacionalna-osvitnya-platforma-z-cifrovoyi-gramotnosti-diya-cifrova-osvita-startuye-vzhe-21-sichnya
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Ústav demografie a sociálnych štúdií Ukrajinskej akadémie vied – zaoberá sa teoretickými 

problémami demografie, otázkami trhu práce, pracovného pomeru a sociálneho partnerstva či 

problémom rozvoja sociálneho kapitálu. 

Model Ukrajina –  vynovený ukrajinský predpovedný model, ktorého vypracovanie má na starosti Dr. 

Volodymyr Sarioglo. Jeho cieľom je prognózovanie pracovných a kvalifikačných zručností a 

kompetencií, vypracovanie moderných prístupov k integrácii štatistických a ekonomických modelov na 

makro a mikroúrovni, zisťovanie konštantných vzorcov demografických, sociálnych a sociálno-

ekonomických procesov, vypracovanie a odhadovanie kvality sociálnej politiky; preskúmanie zdrojov a 

kvality informácií potrebných na modelovanie či vývoj metodických prístupov potrebných k 

predpovediam vývoja rozmanitých procesov na Ukrajine v oblasti pracovného trhu a nových 

kompetencií76.  

5.2.3.6 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v 

dlhodobom horizonte 

Prílev nových pracovných miest možno očakávať najmä v IT sektore, ktorý je najdynamickejšie sa 

rozvíjajúcou oblasťou ukrajinského hospodárstva v posledných rokoch. Rast tohto segmentu zaručuje 

neustály prílev investícií zahraničných firiem, ktorých oslovuje lacná pracovná sila, ako i politika štátu, 

ktorá túto oblasť označila za jednu z hlavných priorít. Podľa odhadov bude v tomto odvetví pribúdať 

približne 20-30 tisíc pracovných miest ročne77.  

V prípade poľnohospodárstva existuje nesúlad medzi výsledkami vzdelávania a zručnosťami, ktoré 

skutočne potrebujú investori v danom segmente. Až 30 % zamestnávateľov v poľnohospodárskom 

sektore a 44 % zamestnávateľov v sektore výroby potravín a nápojov naznačuje, že zamestnancom s 

odborným a vysokoškolským vzdelaním chýbajú potrebné zručnosti. Dopyt po dobre kvalifikovaných 

pracovníkoch bude odzrkadľovať aj nutná modernizácia zastaralých strojov či zavádzanie inovatívnych 

mechanizmov. Už dnes sa ukazuje, že v tomto segmente sú podľa podnikových prieskumov 

najžiadanejší špecialisti v agronómii, manažéri, mechanici a veterinári. 

 
76 ETF Europian Training Foundation. Modely predpovedania zručností – obnovený model nových výsledkov, 

november 2017. [cit. 2021-11-11]. Dostupné na internete: <https://www.etf.europa.eu/en/news-and-
events/events/skills-forecasting-model-renewed-model-new-results/ 

 https://idss.org.ua/struk_en> 
77 Unit.City. INNOVATIVE UKRAINE [cit. 2021-11-11]. Strategeast. Dostupné na internete: 

<https://www.strategeast.org/wp-content/uploads/2019/09/Innovative-Ukraine_web.pdf> 

https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/skills-forecasting-model-renewed-model-new-results/
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/skills-forecasting-model-renewed-model-new-results/
https://idss.org.ua/struk_en
https://www.strategeast.org/wp-content/uploads/2019/09/Innovative-Ukraine_web.pdf
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5.2.3.7 Príklady dobrej praxe  

▪ Národná platforma digitálnej gramotnosti  – možnosť bezplatne absolvovať tri online kurzy: 

základný kurz digitálnej gramotnosti, digitálna gramotnosť pre učiteľov a online kurz pre rodičov, 

ako aj pokročilé kurzy pre rôzne špecializácie, kurzy pre ľudí často meniacimi zamestnania, či 

kurzy pre nové digitálne profesie.  

▪ Zriadenie Ministerstva digitálnej transformácie, ktorého úlohou je rozvoj digitalizácie a oblasti 

IT sféry ako jednej z najvyšších priorít štátu. Ministerstvo si stanovilo za cieľ zdvojnásobiť podiel 

IT sektora na tvorbe HDP na 10 % v najbližších troch rokoch. 

▪ Program Innovation Ecosystem Sikorsky Challenge na Kyjevskom polytechnickom inštitúte Igora 

Sikorskyho je navrhnutý tak, aby uskutočňoval výber, nábor a školenie kreatívnych ľudí na 

vytvorenie vlastného podnikania a start-upov. INESC pomáha účastníkom nájsť investorov a radí 

v rozvoji i realizácii nápadov. Do projektu je zapojená univerzita spolu s externými partnermi.  

▪ Ukrajinský štartovací fond, ktorého cieľom je podpora tvorby a rastu technologických startupov 

na Ukrajine, s cieľom zvýšiť ich globálnu konkurencieschopnosť. USF poskytuje kapitál pre 

začínajúce podniky a pri plnení vlastnej misie sa snaží uľahčiť úsilie inkubovať, akcelerovať a inak 

propagovať tieto startupy a propagovať ukrajinskú technológiu štartovacieho ekosystému.  

Ekosystém je zložený z ukrajinských a globálnych zainteresovaných strán, ktoré koordinujú 

podnikateľov a start-upové tímy, podporné organizácie (vrátane inkubátorov, urýchľovačov a 

co-workingových priestorov), poskytovateľov podporných služieb (vrátane právnych a 

finančných služieb), investorov či univerzít a výskumných ústavov.  

▪ Projekt „Kvalifikačná mapa Ukrajiny“ – systém predikcie zručností na Ukrajine. Projekt by mal v 

budúcnosti umožniť rozvíjať a testovať metodiku analýzy dopytu po pracovnej sile zameranú na 

zapojenie kľúčových zainteresovaných strán do procesu vývoja systému predpovedania 

zručností na národnej úrovni a konsolidovať výskumné činnosti, metodický vývoj či odborné 

diskusie s cieľom poskytnúť ucelený systém predpovedania povolaní kvalifikácií.  

 Veľká Británia  

Spojené kráľovstvo čelí významným výzvam, pretože sa snaží vrátiť k udržateľnému a inkluzívnemu 

rastu po najhlbšej hospodárskej recesii od 2. svetovej vojny. Snaží sa predovšetkým zabezpečiť čo 

najrýchlejšie hospodárske a sociálne zotavenie z dôsledkov COVID-19. Okrem toho čelí aj zásadným 

štrukturálnym výzvam, ktoré budú v nasledujúcich rokoch meniť podobu ekonomiky Spojeného 

kráľovstva. Výzvy spočívajú predovšetkým vo zvýšení medzinárodnej konkurencie, erózii podielu na 

trhu v kľúčových odvetviach, vyskladňovaní dodávateľských reťazcov, potreby zníženia uhlíkových 

emisií a regionálne nerovnováhy. 
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Spojené kráľovstvo je medzinárodne uznávané pre vedúce postavenie vo výskume a kvalite vedeckých 

inštitúcií. Avšak zabezpečenie ekonomických a sociálnych výhod z výskumu si vyžaduje ďalšie úsilie a 

riešenia smerom k úspechu a praktickému využitiu technológií. 

Podobne ako v iných vyspelých ekonomikách, aj v Spojenom kráľovstve došlo k výraznému posunu v 

štruktúre hospodárstva od výroby smerom k službám. Tieto nové činnosti v oblasti služieb nie sú vždy 

s vysokou pridanou hodnotou alebo inovatívne. Preto je dôležité analyzovať inovačné trendy v 

kontexte širšieho hospodárskeho vývoja. Inovácie sú rozhodujúce na riešenie týchto výziev. Vláda sa 

zaviazala zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 2,4% HDP do roku 2027 a zvýšiť verejné financovanie 

výskumu a vývoja na 22 miliárd libier ročne do roku 2024-25. 78 

5.2.4.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

Pre všetky sektory hospodárstva je dekarbonizácia významnou inovačnou výzvou. Digitalizácia a umelá 

inteligencia ponúka viaceré príležitosti na zníženie uhlíka a zvýšenie efektívnosti zdrojov v 

hospodárstve.  

▪ Udržateľná energia a vodík 

Vodík sa javí ako dôležitá inovácia na dosiahnutie dekarbonizácie. Vzhľadom na široké spektrum 

možnosti využitia vodíka prebieha v Spojenom kráľovstve široká medzi sektorová spolupráca. Zapojené 

sú energetické, plynárenské a automobilové spoločnosti, výrobcovia elektroniky, výrobcovia kotlov a 

mnohí ďalší. Vodík má potenciál hrať významnú úlohu v celosvetových energetických systémoch, a 

preto existuje silný potenciál na trhu pre firmy, ktoré dominujú v technológiách vodíka a palivových 

článkov (H2FC). Pre Spojené kráľovstvo je kľúčovou výzvou podpora existujúceho britského sektora 

H2FC, aby Spojené kráľovstvo mohlo profitovať z budúceho rastu britských aj medzinárodných trhoch. 

Osobitný záujem v Spojenom kráľovstve sa týka potenciálu vodíka na dekarbonizáciu obytného tepla 

prostredníctvom nového účelu plynovej distribučnej siete a plynových kotlov. Spojené kráľovstvo je 

lídrom v skúmaní tejto možnosti. Kľúčovou oblasťou inovácií je nákladovo efektívna výroba čistého 

vodíka. Vodík možno vyrábať z fosílnych palív a obnoviteľnej energie (napr. splyňovaním biomasy alebo 

elektrolýzou vody s využitím obnoviteľnej elektriny). V súčasnosti sa takmer všetok vyrábaný vodík 

vyrába zo zemného plynu. Úloha vodíka v budúcich energetických systémoch závisí od inovácií vo 

 
78 Policy Links. UK Innovation Report. Benchmarking the UK’s Industrial and Innovation Performance in a Global 
Context. IfM Education and Consultancy Services (IfM ECS). Institute for Manufacturing, University of 
Cambridge. 2021. 72p. [cit. 2021-12-2]. Dostupné na internete: <https://www.ciip.group.cam.ac.uk/uk-
innovation-report-2021/uk-innovation-report-2021/download/)> 
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výrobe čistého vodíka. Predpokladá sa, že svetový trh s elektrolýzou bude do roku 2030 predstavovať 

0,5 až 2 miliardy, pričom európske firmy (vrátane firiem zo Spojeného kráľovstva) budú mať 

celosvetovo silnú pozíciu. Záujem o vodík v medzinárodnom meradle rastie, pričom nedávna správa 

Medzinárodnej energetickej agentúry zdôraznila silný očakávaný globálny rast systémov vodíkovej 

energie na celom svete. Spojené kráľovstvo má niekoľko popredných spoločností, ktoré sú 

medzinárodne konkurencieschopné v technológiách H2FC: ITM Power vyrába elektrolyzéry (ktoré 

vyrábajú vodík z elektriny); Johnson Matthey vyrába komponenty pre palivové články; Ceres Power a 

Intelligent Energy vyrábajú palivové články. Napriek týmto popredným firmám nepatrí Spojené 

kráľovstvo medzi špičkové krajiny, pokiaľ ide o možnosti vodíkových palivových článkov, zaostáva za 

Nemeckom, Japonskom a USA. 79  

▪ Inovácia procesov  

Riešenia založené na prírode (napr. sekvestrácia uhlíka v pôde, obnova rašelinísk), nové techniky 

udržateľného poľnohospodárstva (vrátane ochrany proti škodcom, hospodárenia s vodou, organických 

hnojív) a trvalo udržateľné spracovanie potravín (vstup energie s nízkymi emisiami skleníkových plynov, 

rekuperácia tepla, priemyselná symbióza). 

▪ Inovácia produktov a služieb  

Medzi inovácie produktov a služieb sa zaraďujú predovšetkým inovatívne služby a obchodné modely, 

ktoré znižujú potravinový odpad ako napr. Too Good to Go a Oddbox.  Rovnako, alternatívne potraviny 

s nižším vplyvom na životné prostredie  (rastlinné a mykoproteínové mäso; náhrady mlieka).  Krmivo 

pre zvieratá s nižším vplyvom na životné prostredie  (napr. bielkoviny z hmyzu ako krmivo pre zvieratá). 

Okrem samotnej výroby potravy a potravín existujú v Spojenom kráľovstve partnerstvá medzi 

výrobcami obalov, maloobchodníkmi a manažérmi odpadov na investovanie do inovatívnych obalov 

na potraviny, novým prístupom k doručovaniu a maloobchodu (nízkoemisná doprava, efektívne 

chladenie). 

  

 
79 MIEDZINSKI, M., DIBB, G., MCDOWALl, W., EKINS, P. Innovation for a Green Recovery: Business and 

Government in Partnership. [online].  London: ULC, 2020. 120p. [cit. 2021-12-2]. Dostupné na internete: 

<https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/sites/bartlett/files/the_commissions_final_report.pdf rt.pdf 

(ucl.ac.uk)> 

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/sites/bartlett/files/the_commissions_final_report.pdf%20rt.pdf%20(ucl.ac.uk)
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/sites/bartlett/files/the_commissions_final_report.pdf%20rt.pdf%20(ucl.ac.uk)
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▪ Inovácia systému 

Inovatívna potravinová infraštruktúra (napr. medzisektorové synergie s vodou, dopravou a zastavané 

prostredie, prístupy obehového hospodárstva, napr. kaskády), skrátenie dodávateľských reťazcov na 

podporu potravinových produktov založených na miestne vypestovaných potravinách. 

▪ Sociálne a inštitucionálne inovácie 

Inovatívne využitie informačných nástrojov (napr. inovatívny dizajn etikiet vedený používateľmi). 

Inštitučné inovácie a inovácie v oblasti správy (napr. „National Nature Service“ od komisie Natural 

Capital Commission zákazy reklamy ako napr. v Londýne) – partnerstvá a siete viacerých 

zainteresovaných strán (napr. Sustainable Food Places). 

▪ Príklady ekologických inovácií od UPS Smart nabíjacích systémov 

Projekt Smart Electric Urban Logistics (SEUL) bol celosvetovo prvým nasadením inteligentného 

nabíjacieho systému pre nákladnú flotilu, ktorý zahŕňa aktívne riadenie siete, skladovanie energie a 

nové spôsoby hodnotenia kapacity siete na nabíjanie. Projekt bol súčasťou nízkoemisnej nákladnej a 

logistickej skúšky financovanej Úradom pre nízkoemisné vozidlá (OLEV) v spolupráci s Innovate UK. 

Spoločnosť UPS ukázala, že dokáže elektrifikovať celú svoju flotilu v centre Londýna bez potreby 

modernizácie miestnej elektrickej siete, a to kombináciou inteligentného nabíjania a skladovania 

energie na mieste. Projekt spoločnosti priniesol inováciu, ktorá bude prínosom pre prebiehajúci 

prechod na elektrické vozidlá v Spojenom kráľovstve. Ako súčasť projektu vyvinula spoločnosť 

elektricky asistované (e-assist) bicykle a chodúľky v mestách.80 

▪ Príklad medzisektorovej inovačnej spolupráce: Offshore Wind Innovation Hub 

Poslaním Offshore Wind Innovation Hub je koordinovať celú oblasť inovácií offshore veternej energie 

v Spojenom kráľovstve. Hub založil inováciu Offshore Wind eXchange (OWiX). OWiX je inovačná 

platforma zameraná na riešenie konkrétnych výziev v pobrežnom veternom priemysle 

prostredníctvom súťaží na prepojenie poskytovateľov riešení v rôznych sektoroch s pobrežnými 

veternými priemyselnými podnikmi. Šesť spoločností realizuje demonštračné projekty s výrobcom 

 
80 MIEDZINSKI, M., DIBB, G., MCDOWALl, W., EKINS, P. Innovation for a Green Recovery: Business and 
Government in Partnership. [online].  London: ULC, 2020. 120p. [cit. 2021-12-2]. Dostupné na internete: 
<https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/sites/bartlett/files/the_commissions_final_report.pdf rt.pdf 
(ucl.ac.uk)> 

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/sites/bartlett/files/the_commissions_final_report.pdf%20rt.pdf%20(ucl.ac.uk)
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/sites/bartlett/files/the_commissions_final_report.pdf%20rt.pdf%20(ucl.ac.uk)
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technológie a verejnosťou. OWiX je financovaný spoločnosťou Innovate UK a prevádzkovaný sieťou pre 

prenos znalostí (KTN) s podporou obnoviteľnej energie na mori (ORE). 

5.2.4.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Existujúci výskum naznačuje, že dopyt po zručnostiach v Spojenom kráľovstve sa pravdepodobne do 

roku 2030 výrazne zmení. Najmä by mohlo dôjsť k zvýšeniu dopytu po zručnostiach súvisiacich s 

technológiami, ako sú základné digitálne zručnosti (o viac ako 30%) a sociálne spolu s emocionálnymi 

zručnosti, ako je empatia a vedenie a riadenie druhých. Najväčšou hnacou silou tohto posunu v 

zručnostiach bude prijatie automatizácie. Podľa odhadov MGI by sa 39% činností, za ktoré sú dnes ľudia 

v Spojenom kráľovstve platení, mohlo do roku 2030 automatizovať už pomocou súčasnej technológie.  

Dopyt výrazne vzrastie po povolaniach súvisiacich s technológiami, ako sú vývojári softvéru. Technická 

realizovateľnosť automatizácie samozrejme nie je jediným faktorom. Rýchlosť zavádzania 

automatizácie ovplyvnia aj náklady na vývoj a nasadenie technológie, náklady na prácu a regulačné a 

spoločenské prijatie. Administratívne povolania, povolania v maloobchode, skladovaní a preprave 

tovaru sú povolania, ktoré sú vysoko automatizovateľné. 

Trend zvyšovania automatizácie bude pokračovať a ovplyvní rôzne povolania, zmení typy a počet 

požadovaných pracovných miest v rámci hospodárstva ako celku. Okrem automatizácie existuje 

niekoľko ďalších trendov, ktoré pravdepodobne posunú dopyt smerom k povolaniam, ktoré si vyžadujú 

technologické, sociálne a emocionálne zručnosti. Ide predovšetkým o rastúce príjmy, starnutie 

obyvateľstva, rastúce výdavky na technológie, vyššie výdavky na infraštruktúru a posun smerom k 

obnoviteľnej energii. 

Nové trendy naznačujú, že pracovníci strávia menej času úlohami, ktoré si vyžadujú fyzickú kondíciu, 

manuálne a základné kognitívne zručnosti. Na druhej strane budú kompetencie viac zamerané na 

využívanie technologických zručnosti na pracovisku. Úlohy, ktoré si vyžadujú sociálne a emocionálne 

zručnosti na pracovisku, ako je vedenie a riadenie iných, vyučovanie a školenie, medziľudské zručnosti 

a empatia. 
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5.2.4.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

Analýza MGI naznačuje, že do roku 2030 by mohlo v Spojenom kráľovstve dôjsť k 13% nárastu 

pracovných miest, ktoré si vyžadujú bakalársky alebo postgraduálny titul, napríklad anestéziologické 

sestry a analytici počítačových systémov. MGI predpokladá 9% pokles pracovných miest, ktoré 

vyžadujú stredoškolské vzdelanie bez akejkoľvek ďalšej formálnej prípravy, ako sú vodiči kamiónov a 

úradníci v poštových službách. Tieto zmeny sú poháňané kombináciou základných manuálnych a 

kognitívnych úloh, ktoré sa automatizujú. Pracovníci so stredným príjmom sa presúvajú do 

kvalifikovanejších povolaní, pokračujúci nárast pracovných miest v službách orientovaných na 

zákazníka, najmä v zdravotníctve a školstve. 

Zmenia sa aj znalosti požadované od pracovníkov. Výskum National Endowment for Science, 

Technology and the Arts (NESTA) a Oxford Martin School naznačuje, že samotné vedomosti budú 

menej dôležité.  Čiastočne je to spôsobené tým, že vedomosti sú ľahšie dostupné cez internet. Avšak, 

schopnosť aplikovať vedomosti bude kľúčová, aj keď sa typy požadovaných vedomostí budú meniť. 

Pracovná sila bude vyžadovať rozsiahle znalosti na neustále vzdelávanie a rekvalifikáciu počas kariéry 

pracovníkov.   

5.2.4.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v 

dlhodobom horizonte: 

WEF (World Economic Forum) predpokladá, že do roku 2025 môže byť až 85 miliónov pracovných miest 

zrušených v dôsledku zmeny deľby práce medzi ľuďmi a strojmi, pričom môže vzniknúť 97 miliónov 

nových povolaní, ktoré budú viac prispôsobené novej deľbe práce medzi ľuďmi, strojmi a algoritmami 

v odvetviach hospodárstva. Prieskum budúcich pracovných miest na rok 2020 spracovaný WEF, 

naznačuje vedúcu pozíciu v rastúcom dopyte po práci dátových analytikov, vedcov, špecialistov na AI 

a strojové učenie, inžinierov robotiky, vývojárov softvérov a aplikácií, ako aj špecialistov na digitálnu 

transformáciu. Výrazne rastie dopyt po pracovných pozíciách, akými sú špecialista na automatizáciu 

procesov, analytik informačnej bezpečnosti a špecialista na internet vecí. Vznik týchto pozícií odráža 

zrýchlenie automatizácie, ale aj zvýšenie potreby kybernetickej bezpečnosti. 

V špecifických odvetviach sa výrazne vyzdvihuje potreba materiálových inžinierov v automobilovom 

sektore, špecialistov na elektronický obchod a sociálne médiá v spotrebiteľskom sektore, inžinierov na 

obnoviteľné zdroje energie v energetickom sektore, Fintech inžinierov vo finančných službách, 



625 
 

biológov a genetikov v zdravotníctve, ako aj vedcov a technikov v baníctve a železiarstve. Povaha týchto 

povolaní odráža cestu smerom k oblastiam inovácií a rastu v odvetviach hospodárstva. Na druhej 

strane ako nadbytočné boli identifikované úlohy, ktoré sú nahraditeľné novými technológiami na 

pozíciách ako referenti pre zadávanie údajov, administratívni a výkonní tajomníci, účtovníci, mzdoví 

referenti,  audítori, pracovníci vo fabrikách a továrňach a administratívni manažéri. 81 

Výsledný súbor vznikajúcich profesií odzrkadľuje prijatie nových technológií a rastúci dopyt po nových 

produktoch a službách, ktoré vedú k väčšiemu dopytu po pracovných miestach v zelenej ekonomike, 

dátových analýzach, umelej inteligencii, inžinierstve, Cloud computingu a vývoju produktov. Okrem 

toho vznikajúce profesie ukazujú pokračujúci význam ľudskej interakcie v novej ekonomike 

prostredníctvom úloh v ekonomike starostlivosti; v marketingu, predaji a produkcii obsahu; ako aj 

povolaniam, kde je kritická schopnosť alebo schopnosť porozumieť a pohodlne pracovať s rôznymi 

typmi osobností z rôznych prostredí.  

Nové inovácie, umelá inteligencia, vývoj produktov a Cloud computing ovplyvnili určité skupiny 

budúcich  pracovných pozícií. Nové pracovné pozície sú sústredené predovšetkým na prácu s dátami a 

umelú inteligenciu. Ide o špecialistu na umelú inteligenciu, Mass Data vedec, Mass Data inžinier, 

vývojár pre Big Data, Mass Data analytik, Mass Data  špecialista,  špecializovaný dátový konzultant,  

špecializovaný analytik (Niche Insights Analyst), špeciálny vývojár Business Intelligence,  konzultant pre 

Mass Data. 82 

5.2.4.5 Príklady dobrej praxe vo Veľkej Británii 

Sektor zdrojov a odpadu ponúka množstvo zelených inovačných príležitostí v oblasti materiálových 

tokov. Od zlepšenia dizajnu produktov cez efektívnejšie opätovné použitie a recykláciu až po 

prepracovanie materiálových tokov v systémoch produktov a služieb. Niektoré názorné príklady sú 

uvedené nižšie.83 

 
81 DING, L. SAENZ MOLINA, J. Forced Automation by COVID-19? Early Trends from Current Population Survey 

Data, Community Affairs Discussion Paper 88713, Federal Reserve Bank of Philadelphia. 2020. [cit. 2021-12-
2]. 

82 WEF. Jobs of Tomorrow Mapping Opportunity in the New Economy. [online]. World Economic Forum: Geneva. 
2020. 29p. [cit. 2021-12-2]. ]. Dostupné na internete: 
<https://www3.weforum.org/docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020.pdf> 

83 MIEDZINSKI, M., DIBB, G., MCDOWALl, W., EKINS, P. Innovation for a Green Recovery: Business and 
Government in Partnership. [online].  London: ULC, 2020. 120p. [cit. 2021-12-2]. Dostupné na internete: 
<https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sustainable/sites/bartlett/files/the_commissions_final_report.pdf rt.pdf 
(ucl.ac.uk)> 
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▪ Dizajn pre odolnosť 

V rámci Akčného plánu pre udržateľné oblečenie (SCAP) spoločnosť WRAP spolupracuje s odevným 

priemyslom na znižovaní vplyvu odevov na životné prostredie. Dizajn na predĺženie životnosti 

produktov je jednou z kľúčových oblastí SCAP. Iniciatíva vyvinula zdroj informácií s otvoreným 

prístupom (Centrum znalostí o oblečení), návody k prístupom a technikám na predĺženie životnosti 

odevov. 84 

▪ Opätovné použitie 

V Spojenom kráľovstve existuje veľa úspešných platforiem na opätovné použitie. Sieť Reuse Network 

má približne 200 členských organizácií po celom Spojenom kráľovstve a úzko spolupracuje s mnohými 

komerčnými partnermi vrátane veľkých maloobchodníkov, ako sú John Lewis and Partners, Dixons 

Carphone a IKEA. Sieť prevádzkuje schému opätovného použitia pohoviek John Lewis v celom 

Spojenom kráľovstve od roku 2014. Obchodné partnerstvá v oblasti maloobchodu umožnili sieti v roku 

2019 dodávať nábytok a elektrické predmety do 69 000 domácností v Spojenom kráľovstve, čo im 

ušetrilo 9,1 milióna libier a zabránilo 3 500 tonám výrobkov pred plytvaním. 85 

▪ Recyklácia 

Spoločnosť Veolia ročne spracuje v Spojenom kráľovstve viac ako 400 000 metrických ton zeleného 

odpadu z domácností. Aby dala zelenému odpadu nový život, spoločnosť ho používa na výrobu 

kompostu bez rašeliny (produkt ProGrowTM), ktorý spĺňa najvyššie štandardy kvality priemyslu. 

Produkt Pro-GrowTM pozostáva z 80% organickej hmoty, 20% živín a je vhodný pre všetky rastliny, 

najmä v záhradníctve. Je bohatý na živiny a základné stopové prvky a poskytuje rastlinám ideálne 

pestovateľské prostredie. 86 

Spoločnosti Knauf Insulation a Veolia založili partnerstvo s cieľom vytvoriť zariadenie na výrobu 

vysokovýkonnej izolácie zo sklenenej minerálnej vlny z použitých sklenených fliaš a pohárov 

 
84 PALMER, G. Sustainable Clothing Action Plan 2020 Commitment:PROGRESS 2012-2020. [online]. WRAP: 
Enland. 2021. 53p. [cit. 2021-12-2]. ]. Dostupné na internete: < https://wrap.org.uk/sites/default/files/2021-
10/SCAP%20technical%20report.pdf> 
85Viac na: <https://reuse-network.org.uk/>  
86 Viac na: <https://www.planet.veolia.com/en/pro-growtm-united-kingdom-has-natural-peat-free-fertilizer> 
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zozbieraných z domácností. Zariadenie, ktoré sa nachádza v St. Helens, Merseyside, ročne spracuje viac 

ako 60 000 ton použitého skla.87 

▪ Pakt o plastoch 

WRAP spustil v apríli 2018 pakt o plastoch Spojeného kráľovstva v spolupráci s nadáciou Ellen 

MacArthur Foundation (EMF) o vytvorení prvej národnej vízie implementácie pre ekonomiku plastov. 

UK Plastics Pakt má 85 obchodných členov, ktorí zastupujú maloobchod, výrobu, pohostinstvo, sektor 

dodávok plastov, recykláciu plastov a manažment zdrojov. Pakt združuje spoločnosti zodpovedné za 

viac ako 80% plastových obalov produktov predávaných prostredníctvom supermarketov v Spojenom 

kráľovstve a 50% z celkového počtu plastových obalov uvádzaných na trh Spojeného kráľovstva. Cieľom 

paktu Spojeného kráľovstva o plastoch je dosiahnuť do roku 2025 tri hlavné ciele: – 100% plastových 

obalov musí byť opätovne použiteľných, recyklovateľných alebo kompostovateľných (ekodizajn); 70% 

plastových obalov sa účinne recykluje alebo kompostuje (opätovné použitie); 30% recyklovaného 

obsahu vo všetkých plastových obaloch. Taktiež prijať opatrenia na odstránenie problematických alebo 

nepotrebných obalov na jedno použitie prostredníctvom prepracovania, inovácie alebo alternatívnych 

modelov opätovného použitia. 88 

Tabuľka č. 58 Príklady dobrej praxe vo vede, výskume a inováciách v skúmaných krajinách 

Príklady dobrej praxe (vo vede, výskume a inováciách) 

Krajina Príklady dobrej praxe 

Fínska 
republika 

•Výdavky na podnikový výskum a vývoj podľa veľkostnej triedy  
•Vládne financovanie výskumu a vývoja 
•Zriadenie fondov na: boj so zmenou klímy, podporu digitalizácia  
•Flexibilita medzi inováciami, trendmi a vzdelávaním 
•Zefektívnenie procesov pre zahraničných študentov a výskumníkov  
•Dialóg medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti inovácií 
•Centralizovaná poradenská služba, (pomoc pri realizácii podpory domáceho a 
medzinárodného výskumu, vývoja a inovácií, grantov a finančných kompenzačných 
nástrojov alebo pomoc s  účasťou v medzinárodných obstarávaniach 

 
87 Viac na: <https://www.knaufinsulation.co.uk/veolia-partnership-knauf-insulation> 
88 Viac na: <https://www.wrap.org.uk/content/the-uk-plastics-pact> 
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Talianska 
republika 

• Digitálne Taliansko 2026 - nová stratégia digitalizácie pre Taliansko podporovaná 
Ministerstvom pre technologické inovácie a digitálnu transformáciu pod vedením 
ministra Vittoria Colaa, ktorá zahŕňa aj opatrenia na posilnenie kybernetickej bezpečnosti 
s cieľom čeliť nárastu zraniteľnosti a kybernetických hrozieb. 
• Odbor pre digitálnu transformáciu - podporná štruktúra ministra pre technologické 
inovácie a digitálnu transformáciu na podporu a koordináciu vládnych krokov 
zameraných na definovanie jednotnej stratégie pre digitálnu transformáciu a 
modernizáciu krajiny prostredníctvom digitálnych technológií. V tejto súvislosti 
implementuje nariadenia ministra a zabezpečuje koordináciu a realizáciu programov 
digitálnej transformácie. 
• Italy4Innovation - séria podujatí, originálny formát, ktorý spustilo Talianske 
veľvyslanectvo v Londýne v spolupráci s Talianskou obchodnou agentúrou a talianskym 
ministrom pre hospodársky rozvoj, ktorý sa snaží preskúmať znalostnú a inovačnú 
ekonomiku vo vyspelých sektoroch. Cieľom iniciatívy je podnietiť štruktúrovanejšiu 
spoluprácu medzi špičkovými talianskymi a britskými spoločnosťami, start-upmi, 
inovatívnymi MSP, inkubátormi, akcelerátormi, think-tankmi, univerzitami a inštitúciami 
vytvorením platformy na pravidelné zdieľanie skúseností a nápadov. 

Ukrajina 

•Národná platforma digitálnej gramotnosti - možnosť bezplatne absolvovať tri online 
kurzy: základný kurz digitálnej gramotnosti, digitálna gramotnosť pre učiteľov a online 
kurz pre rodičov ako aj pokročilé kurzy pre rôzne špecializácie, kurzy pre takzvaných 
„switcherov“ či kurzy nových digitálnych profesií .  
•Zriadenie Ministerstva digitálnej transformácie, ktorého úlohou je rozvoj digitalizácie a 
oblasti IT sféry ako jednej z najvyšších priorít štátu. Ministerstvo si stanovilo za cieľ 
zdvojnásobiť podiel IT sektora na tvorbe HDP na 10% v najbližších troch rokoch. 
•Innovation Ecosystem Sikorsky Challenge na Kyjevskom polytechnickom inštitúte Igora 
Sikorskyho (INESC) je navrhnutý tak, aby uskutočňoval výber, nábor a školenie 
kreatívnych ľudí za účelom vytvorenia vlastného podnikania a start-upov. INESC pomáha 
účastníkom nájsť investoro a radí v rozvoji i realizácií nápadov. Do projektu je zapojená 
univerzita spolu s externými partnermi .  
•Ukrajinský štartovací fond (USF), ktorého cieľom je podpora tvorby a rastu 
technologických startupov na Ukrajine, s cieľom zvýšiť ich globálnu 
konkurencieschopnosť. USF poskytuje kapitál pre začínajúce podniky a pri plnení svojej 
misie sa snaží uľahčiť úsilie inkubovať, akcelerovať a inak propagovať tieto startupy a 
propagovať ukrajinskú technológiu štartovacieho ekosystému.  Ekosystém je zložený z 
ukrajinských a globálnych zainteresovaných strán, ktoré koordinujú podnikateľov a start-
upové tímy, podporné organizácie (vrátane inkubátorov, urýchľovačov a co-
workingových priestorov), poskytovateľov podporných služieb (vrátane právnych a 
finančných služieb), investorov či univerzít a výskumných ústavov .  
•Projekt „Kvalifikačná mapa Ukrajiny“ – systém predikcie zručností na Ukrajine. Projekt 
by mal v budúcnosti umožniť rozvíjať a testovať metodiku analýzy dopytu po pracovnej 
sile zameranú na zapojenie kľúčových zainteresovaných strán do procesu vývoja systému 
predpovedania zručností na národnej úrovni a konsolidovať výskumné činnosti, 
metodický vývoj či odborné diskusie s cieľom poskytnúť ucelený systém predpovedania 
povolaní / kvalifikácií 
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Veľká 
Británia 

• Dizajn pre odolnosť - V rámci Akčného plánu pre udržateľné oblečenie (SCAP) a 
spoločnosťou WRAP . 
• Opätovné použitie - Sieť Reuse Network (približne 200 členských organizácií po celom 
Spojenom kráľovstve) úzko spolupracuje s mnohými komerčnými partnermi vrátane 
veľkých maloobchodníkov a prevádzkuje schému opätovného použitia. 
• Recyklácia - Spoločnosť Veolia ročne spracuje v Spojenom kráľovstve viac ako 400 000 
metrických ton zeleného odpadu z domácností. Používa na výrobu kompostu bez rašeliny 
(produkt ProGrowTM), ktorý spĺňa najvyššie štandardy kvality priemyslu.  Spoločnosti 
Knauf Insulation a Veolia založili partnerstvo s cieľom vytvoriť zariadenie na výrobu 
vysokovýkonnej izolácie zo sklenenej minerálnej vlny z použitých sklenených fliaš a 
pohárov zozbieraných z domácností. 
• Pakt o plastoch - WRAP spustil v apríli 2018 pakt o plastoch Spojeného kráľovstva v 
spolupráci s nadáciou Ellen MacArthur Foundation (EMF) o vytvorení prvej národnej vízie 
implementácie pre ekonomiku plastov.  

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Tabuľka č. 59  Ukazovatele vedy, výskumu a inovácií v skúmaných štátoch 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

5.3 Podpora spolupráce a mobility  

 WATT ELSE (NetWork for dynamic Actors involved in The Transition of competences 

in the Energy field facing Learning challengeS in Europe) 

Realizácia iniciatívy WATT ELSE pokračovala počas sledovaného obdobia ďalším, v poradí už štvrtým, 

osobným pracovným stretnutím. Organizátorom pracovného stretnutia bolo španielske konzorcium 

“Consorci de la Ribera”. Ide o organizáciu, ktorá je zodpovedná za niekoľko oblastí v regióne Ribera del 

Xúqer, medzi ktoré patria: 

Vlajka Krajina

Ukazovateľ č. 1 - 

výdavky na 

výskum a vývoj 

v roku 2010 

Ukazovateľ č. 2 - 

výdavky na 

výskum a vývoj 

v roku 2019

Ukazovateľ č. 3 - 

rozdiel 

výdavkov na 

výskum a vývoj 

medzi rokmi 

2010 a 2019

Ukazovateľ č. 4 - 

výdavky na 

výskum a vývoj - 

podnikateľský 

sektor

Ukazovateľ č. 5 - 

výdavky na 

výskum a vývoj - 

štátny sektor

Ukazovateľ č. 6 - 

výdavky na 

výskum a vývoj - 

súkromný 

neziskový 

sektor

Fínska republika 3,71 % 2,80 % - 0,91 % 1,97 % (2020) 0,22 % (2020) 0,02 % (2020)

Talianska republika 1,22 % 1,47 % 0,25 % 0,94 % (2020) 0,2 % (2020) 0,03 % (2020)

Ukrajina 0,75 % 0,43 % 0,32 % 0,28 % (1018) 0,20 % (2018) 0 % (2018)

Veľká Británia 1,64 % 1,76 % 0,12 % 1,19 % (2019) 0,12 % (2019) 0,04 % (2019)
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▪ Oblasť hospodárskej podpory – organizácia poskytuje podpornú službu pre podnikateľov 

v regióne, spolupracuje s Agentúrou pre zamestnanosť a miestny rozvoj, a podporuje všetky 

druhy iniciatív pre zamestnanosť. Všeobecným cieľom tejto oblasti je podporiť rozvoj a činností 

podporujúce zamestnanosť. Podporuje zlepšenie trhu práce a trvalo udržateľný sociálno-

ekonomický rozvoj oblasti Ribera del Xúqer. 

▪ Oblasť energetiky – hlavným cieľom tejto oblasti je propagácia využitia obnoviteľných zdrojov 

energie, prispievať k zníženiu skleníkových plynov a prispôsobovanie sa účinkom zmien klímy. 

Hlavná  činnosť je zameraná na znižovanie nákladov samospráv na energie. 

▪ Oblasť turizmu – oblasť má za cieľ rozvíjať komunálne aktivity v regióne a riadiť regionálne 

plánovanie turizmu v 47 obciach. Medzi hlavné produkty tohto regiónu patria najmä kultúrny, 

gastronomický a prírodný turizmus. Ďalšou dôležitou aktivitou je organizácia školení pre 

odborníkov v tomto sektore na rôzne témy: napríklad  manažment, propagácia a gastronómia. 

▪ Oblasť environmentálnej výchovy – vzdelávanie a participácia občanov sú životne dôležité na 

zníženie environmentálneho dopadu všetkých činností, ktoré spoločnosť vykonáva.  

Dvojdňové pracovné stretnutie sa realizovalo v termíne 24. a 25. novembra 2021. Oficiálny program 

začal v meste Algemesí, v priestoroch španielskeho partnera. Počas rokovania sa venoval najmä 

zhrnutiu doterajších výsledkov spolupráce, príprave na vzdelávací kurz, ktorý sa plánuje prezentovať 

na pracovnom stretnutí v Štokholme. Vzdelávací kurz má za cieľ podporiť záujem účastníkov 

o energetický sektor a prezentovať jeho dôležitosť v dnešnom kontexte. Prezentovať sa budú 

zaujímavé povolania a inovačné technológie v tomto sektore. V súčasnosti však stále nie je isté, kedy 

dôjde k pracovnému stretnutiu vo Švédsku, a prezentovaniu vzdelávacieho kurzu. 

Obrázok č. 243 Účastníci pracovného stretnutia v Španielsku 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 
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V rámci druhého pracovného dňa sa účastníci presunuli do mesta Alzira, v ktorom sa začala 

medzinárodná konferencia o odpadovom hospodárstve. Organizácia tejto konferencie súvisela s 25. 

výročím založenia pridruženej organizácie Consorci de la Ribera Ribera Alta. 

Obrázok č. 244 Konferencia o odpadovom hospodárstve 

 
 Zdroj: Realizačný tím SRI 

Počas konferencie odznelo niekoľko zaujímavých myšlienok. Odpadové hospodárstvo je jeden 

z najdôležitejších problémov modernej spoločnosti a súvisí so zabezpečovaním lepšej budúcností pre 

ďalšie generácie. Úroveň odpadového hospodárstva priamo odzrkadľuje pokrok a vývoj našej 

spoločnosti. Environmentálne návyky je preto potrebné učiť deti už od malého veku. Konzorcium preto 

plánuje v najbližších troch rokoch investovať približne 0,5 milióna EUR na vzdelávanie obyvateľov 

a najmä učiteľov v regióne. Plánuje sa vytvorenie rôznych vzdelávacích programov pre obyvateľov 

všetkých vekových kategórií s cieľom propagácie environmentálneho správania sa a vybudovania 

environmentálnych návykov. 

Odpadové hospodárstvo bude v budúcnosti taktiež ovplyvnené inováciami. Na konferencii boli 

predstavené smart riešenia ako napríklad smart kontajnery. Jedná sa  o  kontajnery, do ktorých sa 
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používateľ dostane len po prihlásení cez špeciálny kľúč. Kontajner následne dokáže zvážiť odpad 

a prideliť ho osobe či rodine v databáze. Poplatky za odpad budú následne prepočítané na užívateľa 

podľa skutočného množstva jeho odpadu. Tento systém dokáže zamedziť aj tvorbu nelegálnych 

skládok. Pokiaľ počas troch mesiacov nedošlo k tvorbe žiadneho odpadu u registrovaného používateľa 

– systém automaticky odošle výzvu na vysvetlenie tejto situácie s podozrením, že užívateľ sa zbavuje 

odpadu nelegálnym spôsobom. V prípade, ak by používateľ pri recyklácii odpadu využíval špeciálne 

odpadové vrecia, ktoré obsahujú identifikačný kód užívateľa – systém by dokázal ohodnotiť aj 

správnosť recyklovaného odpadu a odmeniť, resp. sankcionovať používateľa vyššou výškou poplatku 

za recykláciu.  

Na záver konferencie vystúpila aj koordinátorka iniciatívy WATT ELSE Valérie Brenot a predstavila 

spoluprácu a taktiež aj všetkých zahraničných partnerov účastníkom konferencie.  

Obrázok č. 245 Prezentácia iniciatívy WATT ELSE na konferencii 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

 INTRO (Introduction to Digital Learning) 

Medzinárodná iniciatíva INTRO „Introduction to Digital Learning“ – Úvod do digitálneho vzdelávania, 

do ktorej sú zapojení aj členovia Realizačného tímu SRI, má za úlohu poskytnúť motiváciu a jednoduchý 
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návod pre učiteľov, poskytovateľov vzdelávania a študentov, ako pracovať s digitálnymi nástrojmi 

a ako ich integrovať do vlastnej rutiny. Do iniciatívy sú zapojení partneri z Portugalska, Poľska a 

Francúzska. Partneri v predchádzajúcom období pripravili vzdelávacie materiály rozdelené na dva 

vzdelávacie celky – „Ako sa učiť“ a „Ako učiť“ pomocou digitálnych nástrojov, ktoré pokrývajú spolu 18 

tém spracovaných vo forme PDF dokumentov, podcastov a videí.  

Partneri si ako LMS – systém riadenia výučby zvolili jednoduchú a bežne dostupnú platformu Facebook. 

Jej výhoda spočíva v jej jednoduchosti a obľúbenosti medzi širokou verejnosťou. Platforma ponúka 

škálu nástrojov, ktoré umožňujú vytvoriť priestor na zdieľanie vedomostí, ale aj formovanie komunity. 

Zámerom iniciatívy je aj do budúcna vytvoriť priestor, kde by si učitelia mohli vymieňať príklady dobrej 

praxe a zdieľať nadobudnuté skúsenosti.   

V novembri 2021 sa uskutočnilo tretie medzinárodné stretnutie partnerov. V dôsledku pandémie 

spôsobenej ochorením COVID-19 boli predchádzajúce stretnutia organizované online formou. 

Novembrový míting sa partnerom podarilo zorganizovať hybridnou formou – časť partnerov sa 

stretnutia zúčastnila online formou a partneri z Poľska a Slovenska sa spoločne stretli v Bratislave. 

Cieľom pracovného stretnutia bolo pripraviť stratégiu pre disemináciu a testovanie pripravených 

materiálov. 

Obrázok č. 246 Tretie medzinárodné stretnutie partnerov INTRO 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Partneri vytvoria na platforme Facebook skupiny (vo všetkých určených jazykoch), ktoré budú 

venované oslovenej komunite učiteľov, školiteľov a študentov a prostredníctvom ktorých budú 

komunikovať a sprostredkovávať vzdelávací obsah. Na treťom stretnutí partneri spoločne testovali 
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dostupné funkcionality platformy, hľadali možnosti, ako sa priblížiť publiku a ako nastaviť prostredie 

komunity tak, aby bolo intuitívne, prehľadné a používateľsky zaujímavé.  

S prvou testovacou fázou vzdelávacích materiálov sa začne v apríli budúceho roka.  Na treťom stretnutí 

pripravili partneri stratégiu diseminácie, na základe ktorej budú postupovať. Súčasťou stratégie je aj 

organizácia webinárov, ktoré sa budú venovať témam digitálneho vzdelávania.  

V najbližšom období budú partneri pracovať na úprave a finalizácii vzdelávacích materiálov, rovnako aj 

na príprave Facebookových skupín, oslovovaní vzdelávacích inštitúcií a príprave vzdelávacích eventov. 

 FEMALE (FOSTERING EMPLOYMENT OF MATERNITY LEAVERS) 

Zástupcovia realizačného tímu SRI boli v rokoch 2018 – 2021 zapojení do medzinárodného partnerstva 

FEMALE, ktorého cieľom bolo zmapovať prístupy a osvedčené postupy v partnerských krajinách na 

podporu uplatnenia rodičov po rodičovskej dovolenke na trhu práce a vytvoriť poradensko-vzdelávací 

program na základe súčasných medzinárodných odborných poznatkov, ako aj odporúčaní jednotlivých 

stakeholderov na trhu práce, vrátane primárnej cieľovej skupiny, ale aj zamestnávateľov a kariérových 

poradcov. 

Čím dlhšie rodičia – a vo väčšine krajín matky – zostávajú doma s deťmi, tým ťažší je pre nich návrat do 

práce (Európska komisia, 2018). Rodičovská dovolenka na Slovensku patrí medzi najdlhšie v EÚ, čo 

umožňuje rodičom zostať doma s dieťaťom a starať sa oň niekoľko rokov, no na druhej strane to prináša 

so sebou riziká spojené s horšími kariérnymi vyhliadkami a zníženie sebavedomia pri návrate do práce. 

Počas rokov na materskej alebo rodičovskej dovolenke môžu stratiť pracovné návyky, prehľad o 

aktuálnych možnostiach na trhu práce a spravidla nezískajú ani potrebné nové zručnosti. Okrem toho 

môžu mať ťažkosti aj so zosúladením pracovného a rodinného života. Napriek týmto ťažkostiam je pre 

väčšinu rodičov dôležité vrátiť sa po materskej alebo rodičovskej dovolenke do práce. 

Partnerstvo FEMALE zamerané na podporu návratu rodičov po rodičovskej dovolenke na trh práce tak 

reaguje na štatistiky a výskumy poukazujúce na skutočnosť, že rodičovstvo v mnohých ohľadoch 

komplikuje situáciu rodiča, prevažne matiek, na trhu práce. Podľa údajov OECD je na Slovensku 

najnižšia zamestnanosť matiek detí do troch rokov v Európe. Mnohé matky, ale aj otcovia sú natoľko 

vyťažení starostlivosťou o deti, že nemajú čas zostať v priamom kontakte s pracovným prostredím a 

sledovať vývoj v ich pracovnej oblasti, čo spôsobuje ich nižšie sebavedomie, keď nastane čas návratu 
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do práce. Hladký prechod späť do pracovného života komplikuje aj nedostatok predškolských zariadení 

či limitovaná ponuka flexibilných pracovných úväzkov. 

Výsledky spolupráce medzinárodného partnerstva zahŕňajú: 

▪ prehľad výskumu o uľahčení zamestnateľnosti rodičov po rodičovskej dovolenke vo forme 

medzinárodnej výskumnej štúdie, 

▪ spätnú väzbu – výsledky dotazníkového prieskumu a okrúhlych stolov – cieľových skupín pri 

definovaní obsahu poradensko-vzdelávacieho programu šitého na mieru rodičom vracajúcim sa 

do práce po rodičovskej dovolenke, 

▪ inovatívny modulárny program kombinovaného vzdelávania pre rodičov na/po rodičovskej 

dovolenke, zahŕňajúci učebné osnovy a poradensko-vzdelávacie materiály, 

▪ sprievodcu poradensko-vzdelávacím programom na efektívne využívanie poradensko-

vzdelávacích materiálov, 

▪ elektronickú platformu umožňujúcu dištančné vzdelávanie sumarizujúcu poradensko-vzdelávací 

obsah v digitálnom prostredí na jednom mieste, 

▪ webstránku partnerstva predstavujúcu realizované výstupy, ale aj ďalšie zaujímavé informácie 

a odkazy, 

▪ diseminačné aktivity, vrátane realizácie konferencií/seminárov a publikovania výstupov, ktoré 

podporili budovanie nových partnerstiev s organizáciami mimo projektu, ktoré sa venujú 

problematike podpory uplatnenia rodičov, najmä matiek, na trhu práce. 

Okrem vyššie uvedených hmatateľných výsledkov možno za úspech považovať nasledovné skutočnosti: 

▪ získavaním informácií z nadnárodného prostredia na príkladoch dobrej praxe vzniká príležitosť 

na obohatenie poradenských programov šitých na mieru cieľovej skupine rodičov, 

▪ výskumná štúdia môže poslúžiť aj iným organizáciám ako zdroj relevantných informácií pri 

tvorbe dopytovo riadených projektov na národnej úrovni, 

▪ diseminačné aktivity a odborné diskusie umožnili výmenu skúseností na národnej úrovni a 

pozitívne ovplyvnili vytváranie siete odborníkov a medzisektorovej spolupráce, konkrétnym 

príkladom je nadviazanie spolupráce s Inštitútom pre výskum práce a rodiny fungujúcim pod 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj Výborom pre rodovú 

rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pri analýzach 

týkajúcich sa otázok zamestnávania cieľovej skupiny, resp. pri tvorbe odporúčaní nasmerovanie 

relevantných politík, 
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▪ digitálna forma výstupov podporuje výmenu skúseností medzi zainteresovanými stranami, 

▪ zapojenie zamestnávateľov do hodnotenia výstupov, čím sa dostáva do ich povedomia potreba 

zavádzania nových flexibilných foriem zamestnávania vhodných na zamestnávanie 

rodičov/matiek. 

 Medzinárodná spolupráca—EVTA – Európske združenie odborného vzdelávania 

 

Zástupca Realizačného tímu SRI je členom Európskeho združenia odborného vzdelávania a prípravy – 

EVTA, poprednej európskej siete zastupujúcej poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy v celej 

Európe. EVTA bola založená v Belgicku v roku 1998 ako medzinárodná nezisková asociácia (AISBL) a je 

výsledkom spolupráce medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy z rôznych krajín EÚ v 

rámci projektu eurokvalifikácie. Hlavným cieľom združenia je zdieľanie poznatkov s cieľom vybudovať 

silnejšie európske hospodárstvo, poháňané ľudským kapitálom. 

V poslednom desaťročí sa EVTA stala dôležitým partnerom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy 

a rozvoja ľudského kapitálu na medzinárodnej úrovni, poskytuje podporu svojim členským 

organizáciám a zabezpečuje plnenie ich potrieb a očakávaní. Prostredníctvom programu Európa 2020 

poskytuje: 

▪ podporu na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ podporu spolupráce poskytovateľov/podnikov odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ špecifické odborné znalostí; 

▪ podporu na získavanie odborného vzdelávania a prípravy v praxi; 

▪ spoluprácu s inštitúciami,  sociálnymi partnermi a poskytovateľmi odbornej prípravy89. 

 
89 EVTA, 2021[online].[cit. 2021-12-7]. ]. Dostupné na internete: <https://www.evta.eu/about-us/> 

https://www.evta.eu/about-us/


637 
 

EVTA si pre rok 2022 stanovuje nové prístupy v oblastiach rozširovania siete spolupráce s ďalšími 

krajinami v rámci odborného vzdelávania a prípravy, prijímania nových strategických postupov pre 

spoluprácu a politiku zviditeľňovania sa. 

Obrázok č. 247 Nové strategické prístupy EVTA 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Na pracovných online rokovaniach v dňoch 6. – 7. 12. 2021, ktorých sa zúčastnila aj zástupkyňa 

Realizačného tímu SRI Ing. Dana Mažgútová, PhD., tajomníčka Sektorovej rady pre vzdelávanie, 

výchovu a šport, sa účastníci zaoberali dôležitými témami z oblasti odborného vzdelávania a prípravy, 

vzdelávania dospelých, zvyšovania kvality a atraktivity vzdelávania a internacionalizáciou 

poskytovaného vzdelávania: 

▪ Prispôsobenie odborného vzdelávania a prípravy potrebám trhu práce; 

▪ Prispievanie k inováciám v odbornom vzdelávaní a príprave; 

▪ Zlepšenie zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ Zvýšenie flexibility príležitostí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ Zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ Vytvorenie a vykonávanie stratégií internacionalizácie pre poskytovateľov odborného 

vzdelávania a prípravy; 

▪ Zlepšenie kompetencií pedagógov a iných pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých; 

▪ Zlepšenie dostupnosti vysokokvalitných a flexibilných vzdelávacích príležitostí pre dospelých 

(vzdelávanie dospelých); 
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▪ Vytváranie a podpora vzdelávacích príležitostí medzi všetkými občanmi a generáciami 

(vzdelávanie dospelých); 

▪ Vytváranie ciest zvyšovania kvalifikácie, zlepšenie prístupnosti a zvýšenie vzdelávania dospelých; 

▪ Rozvoj výhľadových vzdelávacích centier (vzdelávanie dospelých); 

▪ Zvýšenie zabezpečenia kvality príležitostí na vzdelávanie dospelých. 

V súčasnom období, v súvislosti s inováciami a implementáciou výsledkov vedy a výskumu do praxe, 

pri identifikovaní vzdelávacích potrieb zamestnávateľmi sa do popredia dostávajú identifikované 

požadované zručnosti. Je potrebné zvýšiť a maximalizovať vplyv verejných a súkromných investícií do 

zručností. Investície do zručností musia byť spoločné. Kľúčoví partneri, medzi ktorými sú dôležití hráči 

v priemyselnom ekosystéme, zamestnávatelia, verejné a štátne autority, súkromné a verejné 

organizácie, sociálni partneri, poskytovatelia vzdelávania a školení, musia prispieť k tomu, aby sa realita 

pretavila do vzdelávacieho systému. Na základe toho vznikol „Pakt o zručnostiach“ (Pact for Skills), 

ktorého cieľom je mobilizovať súkromné a verejné zainteresované strany pre prijímanie konkrétnych 

medzisektorových opatrení. Poskytovatelia odbornej prípravy môžu zohrávať veľmi aktívnu úlohu, 

individuálne alebo ako súčasť partnerstiev v oblasti zručnosti a tým zabezpečiť zvyšovanie úrovne 

kvality poskytovaného vzdelávania a rekvalifikovanie.  

Vedúci predstavitelia EÚ, európske inštitúcie, sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti sa 

stretli dňa 7. mája 2021 na Sociálnom samite v Porte, aby posilnili svoj záväzok vykonávať Európsky 

pilier sociálnych práv. Účastníci diskutovali o tom, ako stanoviť program európskej sociálnej politiky na 

nasledujúce desaťročie a zabezpečiť, aby sme čelili výzvam súčasnosti a budúcnosti90. Rokovania sa 

týkali troch hlavných oblastí: 

▪ práca a zamestnanosť; 

▪ zručnosti a inovácie; 

▪ sociálny štát a sociálna ochrana. 

Na sociálnom samite zaznela ambícia zabezpečiť do roku 2030 vzdelávanie pre najmenej 60 % 

dospelých každý rok. Nakoľko je približne 60 miliónov dospelých nízko kvalifikovaných a až 70 % 

zamestnávateľov uvádza nedostatok zručností, ktorý bráni ich investíciám. 

 
90Rada EÚ. Sociálny samit v Porte, 7. mája 2021 [online].[cit. 2021-12-8]. ]. Dostupné na internete: 
<https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/05/07/social-summit/ >  

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/05/07/social-summit/
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Na základe toho sa účastníci „Paktu o zručnostiach“ zaväzujú: 

▪ podporovať celoživotné vzdelávanie pre všetkých; 

▪ pracovať proti diskriminácii, zabezpečovať rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí; 

▪ budovať silné partnerstvá s príslušnými zainteresovanými stranami; 

▪ monitorovať dopyt a požadované zručnosti; 

▪ predvídať potreby zručností. 

 

Na obrázku č. 248 sú uvedené ďalšie inšpiratívne záväzky: 

▪ Program zvyšovania úrovne zručností pre dospelých s nízkymi digitálnymi zručnosťami 

(Upskilling program for adult learners with low digital skills);  

▪ On-line poskytovanie inovatívnych učebných materiálov pre široké publikum (On-line provision 

of innovative learning pills for a high audiene);  

▪ Poskytovanie inovatívneho kurikulárneho vzdelávania (Provide innovativee curricular training);  

▪ Zapojenie bývalých študentov do celoživotných vzdelávacích aktivít (Involve former students in 

life-long learning activities);  

▪ Zbieranie štúdií o výsledkoch predvídania zručností (Collect studies on skills foresight ´s results);  

▪ Zvyšovanie úrovne zručností a inovatívne zručnosti pre sektor (Upskilling and innovative skills 

for the sector);  

▪ Vytvorenie zmiešaných kurzov pre ich opätovné zavedenie (Develop a blended course for their 

reintroduction);  

▪ Podpora kultúry celoživotného vzdelávania (Promoting a culture of life long learning);  

▪ Vzdelávanie v oblasti gramotnosti a počítania pre mladých učiacich sa (Literacy and numeracy 

training for young enerpreneurs); 

▪ Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v plastovom priemysle (Upskilling employees in the plastic 

industry);  

▪ Posilnenie zručností inteligencie (Strenghtening skills intelligence); 

▪ Organizovanie školení pre rozvoj mäkkých zručností (Organizing trainings for development of 

soft skills);  

▪ Poskytovanie programov odbornej prípravy najvyššej kvality (Providing top level quality VET 

training programmes);  

▪ Akceleračný program cloudovej zamestnateľnosti pre mladých ľudí (Cloud employability 

Accelerator Program for young people).  
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Obrázok č. 248 Niektoré inšpiratívne záväzky 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V rámci zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného vzdelávania, výmeny 

skúseností a príkladov dobrej praxe boli členovia EVTA informovaní o výzvach Európskej komisie zo 

dňa 17. novembra 2021 na predkladanie návrhov v rámci programu Digitálna Európa, zameraných na  

podporu pokročilých digitálnych zručností: 

▪ špecializované magisterské štúdium a vzdelávacie programy – zameranie na podporu 

navrhovania a realizácie špecializovaných magisterských programov a stáží pre budúcich 

odborníkov v kľúčových oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť; 

▪ pokročilá analýza digitálnych zručností  – podpora zavádzania iniciatív na rozvoj a navrhovanie 

relevantných a vysokokvalitných vzdelávacích príležitostí v oblasti pokročilých digitálnych 

zručností; 

▪ prípravné akcie pre dátový priestor pre zručnosti – vytvorenie skutočného európskeho dátového 

priestoru a uľahčenie bezpečného prístupu k veľkým súborom údajov a ich uchovávania s 

energeticky účinnou cloudovou infraštruktúrou91. 

 

  

 
91 EÚ[online]. Digital Skills and Job Platform, 2021. [cit. 2021-12-7]. Dostupné na internete: <https://digital-
skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme> 

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-europe-programme
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Obrázok č. 249 Európsky týždeň odborných zručností 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Členovia EVTA, účastníci on – line rokovania v dňoch 6. – 7. 12. 2021 boli informovaní, v rámci príkladov 

dobrej praxe, aj o pripravovanom 6. ročníku „Európskeho týždňa odborných zručností” (European 

Vocational Skills Week), ktorý sa bude konať 16. – 20. mája 2022. 

 Medzinárodná spolupráca – príklady dobrej praxe – Rakúsko  

Realizačný tím SRI sa venuje okrem bežných projektových aktivít aj medzinárodnej spolupráci, a to 

mapovaniu činnosti organizácií pôsobiacich v Rakúsku v oblasti celoživotného vzdelávania. V 

sledovanom období sa zameral na  spoločnosť Berufsförderungsinstitut Burgenland a  ipcenter.at.   

16. septembra 2021 zorganizoval Realizačný tím SRI pracovné stretnutie s Jürgenom Granditsom a 

René Bischofom zo spoločnosti Berufsförderungsinstitut Burgenland v Bratislave. Rokovanie otvoril 

príhovorom Ing. Géza Mihály, CSc., generálny riaditeľ spoločnosti Trexima Bratislava a stručne zhrnul 

činnosti spoločnosti. Pán Jürgen Grandits a René Bischof zhrnuli informácie o aktivitách a činnosti 

spoločnosti Berufsförderungsinstitut Burgenland (ďalej len „BFI“). BFI primárne kladie dôraz na rozvoj 

zručností, schopností a odborných vedomostí v súlade s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, 

inováciami a rozvojom digitálnych zručností.  BFI je nezisková organizácia založená rakúskou Komorou 

práce, čo je organizácia, ktorá zastupuje záujmy 3 miliónov rakúskych zamestnancov a spotrebiteľov. 

Členstvo je povinné pre všetkých zamestnancov pracujúcich v Rakúsku a preto si ho nemožno zamieňať 

s rakúskymi odborovými zväzmi, ktoré sú dobrovoľné a ktoré organizuje zastrešujúca organizácia ÖGB. 

BFI je najväčšou vzdelávacou organizáciou, ktorej 80 % príjmov pochádza z rakúskych verejných služieb 

zamestnanosti. Aktivity BFI sú tak financované z projektov a tendrov. Majú milióny odučených hodín 
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ročne a komplexnú škálu spolupracujúcich lektorov. BFI realizuje školenia a ďalšie vzdelávanie v rámci 

celoživotného vzdelávania. Vzdelávacie a osvetové aktivity sú určené pre všetky cieľové skupiny 

absolventov, mládež, nezamestnaných, zamestnancov a zamestnávateľov, vrátane aktivít 

predprimárneho vzdelávania. Dôraz sa kladie aj na vzdelávacie aktivity nezamestnaných 

a zamestnaných dospelých vo vekovej kategórií 50+. BFI sa venuje kariérnemu poradenstvu, 

komplexnej príprave mladých ľudí na trh práce, rekvalifikáciám, ale aj revízii a nastavovaniu školských 

vzdelávacích programov v súlade s inováciami a potrebami trhu práce. Venuje sa tiež vzdelávaniu 

učiteľov, firemnému vzdelávaniu a vzdelávaniu zamestnancov. Do portfólia BFI patria školiace kurzy 

pre firmy, kurzy zamerané na rozvoj zručností pre trh práce, učňovské/odborné vzdelávanie, školské a 

akademické kvalifikácie a poskytujú aj medzinárodne uznávané certifikáty. Napriek tomu, že sa 

primárne venujú vzdelávacej činnosti, realizujú aj prognózy. 

Medzi hlavné oblasti/sektory, na ktoré sa sústreďujú vzdelávacie aktivity BFI, patria: 

▪ zručnosti pre zamestnancov,   

▪ zdravie a starostlivosť, 

▪ udržateľnosť, 

▪ digitalizácia, 

▪ sektor pohostinstva a cestovného ruchu – aktuálne chýba v Rakúsku v tomto sektore až 40 000 

pracovníkov. 

Mnohé aktivity sú realizované a financované cez projekty medzinárodnej spolupráce (Interreg, 

Erasmus+,...), ktorých má spoločnosť BFI  momentálne 15.  

Rakúsko  kladie veľký dôraz na vzdelávanie a rekvalifikáciu mládeže a jej uplatnenie na trhu práce, čo 

je ukotvené aj legislatívne. Absolventi, ktorí sa do určitého obdobia neuplatnia na trhu práce, sú 

preškolení a umiestnení na pracovnom trhu. 

Ďalšou z aktivít BFI je podpora spolupráce medzi odbornými školami a zamestnávateľmi. Majstri 

z praxe v  rôznych oblastiach rozvíjajú zručnosti mladých v odborných školách. Takto je zabezpečený 

prenos know-how z praxe do vzdelávania. A absolventi sú uplatniteľní na trhu práce a dokážu reagovať 

aj na inovácie v sektore.    

Rakúsko ma výhodu, že certifikuje vzdelávacie aktivity neformálneho vzdelávania, čo je opäť ukotvené 

v zákone. 
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BFI realizuje aj projekty pre ľudí, ktorí opatrujú svojich blízkych v domácej starostlivosti. V rámci 

projektu sa ich snažia uplatniť na pracovnom trhu – primárne v sektoroch zameraných na sociálne 

služby. BFI realizuje aj projekt zameraný na vzdelávanie detí a mládeže v oblasti STEM, tiež sa 

zameriava na vyhľadávanie talentov v tejto oblasti a osvetu a propagáciu vedy a techniky.  

V priebehu rokovania projektová manažérka SRI prezentovala kľúčové informácie o NP SRI. 

V nadväznosti na prezentované informácie zaznelo, že v Rakúsku neexistujú národné štandardy 

zamestnaní, ako ich poznáme z domácich podmienok. V praxi sú vzdelávacie štandardy vypracúvané 

a zavádzané do praxe organizáciami, ako je BFI. Pavol Hudec, člen Realizačného tímu SRI prezentoval 

webový portál Internetový sprievodca trhom práce (ďalej “ISTP”).Pán Grandits sa v kontexte tejto 

prezentácie zaujímal, ako je portál financovaný (v súčasnosti bez finančného krytia 3 roky). Spomenul, 

že v Rakúsku je veľa súkromných pracovných portálov, ktoré jednotne posielajú dáta rakúskym 

službám zamestnanosti. V Rakúsku však vznikol v máji 2021 tzv. „one-stop-shop“ portál, kde možno 

nájsť na jednom mieste podobný obsah ako na ISTP. Bolo tiež poznamenané, že v Rakúsku je v evidencii 

300 tisíc nezamestnaných, väčšina z nich je dlhodobo nezamestnaných. 

V rámci diskusie sa prebrali možnosti budúcej spolupráce. Ako potenciálne témy vzájomnej projektovej 

spolupráce boli na rokovaní navrhnuté: 

▪ rozvoj prierezových zručností, ako je napr. finančná gramotnosť, 

▪ sociálna ekonomika, 

▪ podpora pre start-up-y. 

Na stretnutí bolo dohodnuté, že témy  ďalšej spolupráce budú  následne prediskutované v priebehu 

októbra vo Viedni v spoločnosti ipcenter.at GmbH, konkrétne s pánom Pétrom Csizmárom. Ako 

perspektívne na spoluprácu boli tiež označené projekty zamerané na marginalizované rómske 

komunity. Jürgen Grandits a René Bischof uviedli, že nadobudli veľmi dobrý dojem a považujú ďalšiu 

spoluprácu za perspektívnu. 

Spoločnosť ipcenter.at. 

15. októbra 2021 sa konalo vo Viedni recipročné pracovné stretnutie v spoločnosti ipcenter.at. 

Stretnutie tematicky nadviazalo na rokovanie v Bratislave. Rokovanie otvoril príhovorom pán Peter 

Csizmar – manažér oddelenia medzinárodných projektov Pán Csizmar zhrnul činnosť spoločnosti 

IPCENTER. IPCENTER je súkromné profitové vzdelávacie centrum zamerané primárne na odborné 
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vzdelávanie a  prepájanie pracovného trhu a vzdelávacieho sektora. IPCENTER je najväčšia vzdelávacia 

organizácia v Rakúsku a poskytuje široký rozsah vzdelávacích aktivít. Má vo Viedni 3 centrá a 140 

vzdelávacích miestností. Je potrebné premyslieť také aktivity a metódy, aby bol projekt využiteľný 

v praxi a prínosný. Pán Csizmar navrhol zapojenie Realizačného tímu SRI  do už existujúcich projektov. 

Zástupcovia IPCENTER následne informovali o spolupráci  na strednom východe, v Afrike, Jordánsku, či 

Egypte, avšak za hlavné krajiny na spoluprácu považujú krajiny EÚ.  

Zástupcovia realizačného tímu SRI sumarizovali výstupy a priebeh predchádzajúceho stretnutia 

v Bratislave s Jürgenom Granditsom a Reném Bischofom zo spoločnosti Berufsförderungsinstitut 

Burgenland. Cieľom stretnutia vo Viedni bolo nadviazať na diskusiu v Bratislave o možnej 

medzinárodnej spolupráci Následne  projektová manažérka národného projektu SRI prezentovala 

informácie o projekte. Projektová manažérka SRI  informovala aj o fungovaní Aliancie sektorových rád, 

Riadiaceho výboru SRI a činnosti sektorových rád. Zhrnula informácie o tvorbe sektorových stratégií 

rozvoja ľudských zdrojov a ďalších aktivitách, ktoré sa v rámci projektu realizujú. Zástupcov IPCENTER 

zaujal spôsob spolupráce so sociálnymi partnermi, profesijnými a stavovskými organizáciami a 

expertmi v sektoroch.  

V rámci diskusie odzneli informácie o možných prienikoch spolupráce. Diskutovalo sa o 

mentoringových programoch pre absolventov, ktoré sa realizujú v Rakúsku. Podporuje sa motivácia 

žiakov, aby študovali odborné vzdelávanie a prakticky zamerané odbory. Kariérne poradenstvo je 

určené nielen pre žiakov, ale osveta sa realizuje aj pre rodičov. Zvýšená pozornosť je venovaná 

kariérnemu poradenstvu a témam: automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia, ktoré sa zavádzajú 

do vzdelávania ľudských zdrojov na všetkých úrovniach celoživotného vzdelávania. Pozornosť sa venuje 

aj sociálnej oblasti. Je to sektor, pre ktorý je náročné zohnať záujemcov o štúdium. Hľadajú sa metódy 

ako vzdelávať v problematike umelej inteligencie. V školách učia tieto témy externí učitelia. Projektová 

manažérka pre medzinárodné projekty IPCENTER Orsolya Bedenknecht prezentovala činnosť 

organizácie. Pozornosť zamerala na vzdelávacie aktivity a uviedla platformu a využívanú vzdelávaciu 

metódu „gamifikácia“. Orsolya Bedenknecht následne prezentovala príklady medzinárodných 

projektov, na ktorých participujú a uviedla námety na možnú spoluprácu, napr. projekt „EduPRO 

Group“ (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko).  

IPCENTER realizuje vzdelávacie programy a projekty zamerané na: 

▪ Rozvoj zručností potrebných na uplatnenie sa na pracovnom trhu – majú nastavenú spoluprácu 

s úradmi práce, vzdelávajú mládež aj dospelých.  
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▪ Rozvoj základných gramotností, podpora jazykových kompetencií, IT zručností a mäkkých 

zručností. 

▪ Profesijná orientácia – praktické tréningy a kariérové poradenstvo. 

▪ Odborné vzdelávanie a vzdelávanie vo firmách.  

▪ Digitalizácia. 

▪ Ďalšie vzdelávanie dospelých, vrátane mládeže a dospelých 55+.  

▪ Rozvoj „komerčných“ zručnosti, IT zručnosti, manažérske zručnosti a iné. 

Centrum vytvára tréningové a vzdelávacie programy, vzdelávacie nástroje, e-learning, individuálnu 

vzdelávaciu podporu, individuálne vzdelávacie technológie, napr. platformu pre vzdelávací obsah 

vzdelávacími metódami ako sú gamifikácia, simulácie, vedomostné súboje, realitné úlohy, kvízy, 

algoritmy, rôzne vzdelávacie hry, hry pre biznis. Oddelenie medzinárodných projektov implementuje 

v súčasnosti 9 projektov a má podaných 17 projektových žiadostí. Projekty sú financované 

prostredníctvom nástrojov EÚ – Európsky sociálny fond, Európska investičná banka, Europe AID, 

Interreg, Erasmus+, Horizont Európa a grantové schémy Európskej Komisie. Témy projektov sú 

nasledovné: rozvoj digitálnych kompetencií, digitálne vzdelávanie, kybernetická bezpečnosť, podpora 

vzdelávania prostredníctvom technológií, používanie nových médií, zručnosti pre zelenú ekonomiku 

a trvalo udržateľný rozvoj, budúcnosť pracovného trhu, koncept post-pandemickej práce, integrácia na 

pracovnom trhu v digitálnej dobe, sociálne inovácie, priemysel 5.0. 

Témy na možnú spoločnú by boli nasledovné: 

▪ Zvyšovanie e-povedomia, posilnenie sociálnych a digitálnych kompetencií, ako aj odolnosti 

mládeže. 

▪ Digitalizácia a technológie, virtuálna realita a umelá inteligencia určené pre mládež.  

▪ Kariérové poradenstvo a zvyšovanie informovanosti rodičov o možnostiach štúdia a zamestnania 

sa mladých ľudí. 

▪ Systém podpory zamestnanosti.  

▪ Sociálne inovácie  – podpora podnikania. 

▪ Marginalizované rómske komunity.  

▪ Podpora remeselníkov (majstrov odbornej výchovy).  

▪ Digitalizácia a zelená ekonomika a udržateľnosť. 

▪ Posilnenie pracovného trhu.  

▪ Regionálny inovačný ekosystém kľúčových aktérov.  

▪ Vytvorenie podpornej schémy riešiacej ekologické pracovné miesta. 
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▪ Riešenie výziev na trhu práce po pandémii COVID-19. 

▪ Udržateľnosť, zelené inovácie, zelená energia. 

▪ Opatrovateľstvo v domácej starostlivosti.   

Najviac pozornosti bolo venovanej projektu v rámci programu Interreg Stredná Európa – „Employment 

Support Scheme of Labor Market Key players in Central Europe. “ 
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 12 A JEJ 

PRÍLOHÁM   

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

Ing. František 
Priesol (MŠVVaŠ 
SR) 

12.12.2021 

Príloha č. 34 – Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

- V Prílohe č. 34 na strane 61 v Tabuľke č. 9 v riadku Majster 

odborného výcviku 4.0 v stĺpci Návrh riešenia v prvej vete 

odporúčam slová „Majster odborného výcviku“ nahradiť 

slovami „Majster odbornej výchovy“. 

- Odôvodnenie: Zosúladenie názvu NŠZ s vecne príslušnými 

všeobecne-záväznými právnymi predpismi pre oblasť škôl a 

školských zariadení a príslušným NŠZ. 

 

Akceptované, zapracované. 

   

PaedDr. Hana 
Blažíčková (MK SR) 

13.12.2021 

Správa 

Str. 133 tretí odstavec. Prosím doplniť medzi uvedené príklady 

nasledovné znenia: 

• je potrebné nastaviť vhodnú metodiku monitorovania, 

ktoré by zahŕňalo aj slobodné povolania/freelancerov bez 

pevnej zamestnaneckej väzby 

Akceptované, zapracované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

• chýbajúce komplexné dáta o pôsobení umelcov a 

kreatívnych pracovníkov na voľnej nohe – vplyv na kritérium 

„Nezamestnanosť”, najmä pokiaľ ide o vysoké školy v oblasti 

vizuálneho umenia a školy umeleckého priemyslu,  

• preukázanie inkorporácie konceptu inovačných 

procesov do vzdelávacieho procesu a najmä vzdelávacieho 

obsahu reflektujúceho vývoj na trhu práce v spolupráci so 

zamestnávateľmi a vedecko-výskumnými inštitúciami (napr. 32 

Oblasť hodnotenia Poznámka transformácia vzdelávacích 

programov v spolupráci s potenciálnymi zamestnávateľmi 

alebo participácia na technologických inkubátoroch a pod.) 

Ing. Iveta 
Šimonovičová 
(MDaV SR) 

14.12.2021 
 

Príloha č. 28 – Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu 

- V kapitole 4 Aktualizácia SSRĽZ v časti Hodnotenie 

externej posudzovateľky (str. 20) odporúčam upraviť znenie 

vety „Výhradou v rámci PESTLE analýzy...“ z dôvodu jej 

nezrozumiteľnosti.  

- V kapitole 7.3 Nové NŠZ... (str. 27) odporúčam doplniť 

číslo prílohy uvedenej v zátvorke.      

 
 
 
 
Akceptované, zapracované. 

 

 

Akceptované čiastočne, príloha z textu 

odstránená. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

- V kapitole 7.4 Prenos inovácií... (str. 27) posledná veta 

nie je dokončená. Odporúčam ju dokončiť alebo vypustiť.  

 

Príloha č. 30 – Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

- V kapitole 2.1 Výsledky ôsmeho rokovania SR (str. 12) 

odporúčam v druhom odseku v druhom bode upraviť znenie 

záverečnej časti druhej vety (po zátvorke) nasledovne: „ ...s 

cieľom propagovať štúdium dopravných odborov u žiakov 

základných škôl.“   

- V kapitole 3.3 Zahraničné prístupy.... (str. 16) 

odporúčam vo vete Umelá inteligencia mení sektor... vypustiť 

predložku „po“ z dôvodu nadbytočnosti. 

 

Akceptované, zapracované. 

 

 

Akceptované, zapracované. 

 

 

 

Akceptované, zapracované. 

 

Termín zaslania Priebežnej správy č. 12 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 10.12.2021 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 12 jej prílohám: 14.12.2021




