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GDPR Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection 

Regulation) 

GET v informatike jedna z dotazovacích metód HTTP protokolu 

GraphQL špecifikácia dotazovacieho jazyka pre tvorbu API 
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MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
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MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

MV SR Ministerstvo vnútra SR 

MySQL názov databázy (vychádza zo skratky SQL – štruktúrovaný vyhľadávací jazyk 

(Structured Query Language) 

NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy 

NCES Národné centrum pre štatistiku vzdelávania (National Center for Education 

Statistics) 

NCP Národný koordinačný bod holandského kvalifikačného rámca 

NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 
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OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
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OZ odborné zručnosti 

p. b. percentuálny bod 

PHP-FPM hypertextový procesor – programovací jazyk (Personal Home Page Tools, FastCGI 

Process Manager) 

pozn. poznámka 

PSEO Postsekundárne výsledky zamestnania (The Post-Secondary Employment 

Outcomes) 

PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky 
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SGN Slovak Global Network 
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SK NACE Rev. 2 Štatistická klasifikácia ekonomických činností 

SKKR Slovenský kvalifikačný rámec 

SNG  Slovenská národná galéria 
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SR Slovenská republika 

SRE Subjekt uznávania noriem (Standards Recognition Entity) 

SRI Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike 

SRN Nemecká spolková republika 

SSRĽZ Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

SŠN sektorovo špecifická nezamestnanosť 

SZČ samostatná zárobková činnosť 

ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 

ŠkVP školský vzdelávací program 

ŠPÚ Štátny pedagogický ústav 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

ŠVP štátny vzdelávací program 

t. j. to jest 

UI  Umelá inteligencia 

UNESCO Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 

UO/ŠO učebné odbory / študijné odbory 

UoZ uchádzač o zamestnanie 

USA Spojené štáty americké (United States of America) 

Ústredie PSVR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚV SR  Úrad vlády SR 

VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

VŠVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

VÚDPaP Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

VUP  vzorový učebný plán 

VZ NSP verejná zákazka Národná sústava povolaní 

WEU Západoeurópska únia 

WHO Svetová zdravotnícka organizácia 

WIOA Zákon o inováciách a príležitostiach pracovnej sily (Workforce Innovation and 

Opportunity Act) 

WKÖ Rakúska obchodná komora (Wirtschaftskammer Österreich) 

WTO Svetová obchodná organizácia 
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Z. z. Zbierka zákonov 

ZAMFORUM Zamestnávateľské fórum 

ZFEÚ  zmluvy o fungovaní Európskej únie 

ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 

ŽSK  Žilinský samosprávny kraj 
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ÚVOD 

V pätnástej projektovej etape sa Realizačný tím Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k 

efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) zameral na prezentovanie sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov na pôde ústredných orgánov štátnej správy (Úrad vlády SR, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 

Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo vnútra SR). 

Zámerom jednotlivých prezentácií bolo diskutovať o postupoch realizácie navrhovaných opatrení, 

definovaných v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov s konkrétnymi rezortmi, ktoré sú 

kompetentné na ich realizáciu. Prezentácie a odborné diskusie sa uskutočnili aj v priamo riadených 

organizáciach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, konkrétne v Štátnom inštitúte 

odborného vzdelávania, Metodicko-pedagogickom centre a Štátnom pedagogickom ústave.  

Dňa 4. apríla 2022 bola na rokovaní tripartity na Úrade vlády SR predložená informačná správa 

„Prezentácia NP SRI – prínos a výsledky pre sociálnych partnerov a Slovenskú republiku“. Informačná 

správa sa týkala spracovania sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a definovania sektorových 

odporúčaní všetkých 24 sektorových rád na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v horizonte 

do roku 2030, v súlade s existujúcimi a nastupujúcimi inovačnými zmenami a technologickými trendami. 

Priebežná správa č. 14, tradične v aktivite 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. Mapuje 

kľúčové európske dokumenty, legislatívu a odborné podujatia, ktoré sa udiali počas referenčného 

obdobia zaznamenaného v Priebežnej správe č. 14. Správa prináša detailnú analýzu priorít dokumentu 

s názvom Priemysel 5.0, transformačná vízia pre Európu, ktorý v januári 2022 publikovala Európska 

Komisia. Vízia „Priemyslu 5.0" prekonáva úzke a tradičné zameranie na technologický alebo ekonomický 

rast existujúcich ťažobných odvetví, výrobou a spotrebou poháňaného hospodárskeho modelu k 

zmenenému pohľadu na rast, ktorý sa zameriava na ľudský pokrok a blahobyt založený na znižovaní a 

presune spotreby na nové formy udržateľného, obehového a regeneratívneho vytvárania ekonomických 

hodnôt a spravodlivej prosperity. Priemysel 5.0 má obnovujúci účel – smeruje technologickú 

transformáciu priemyselnej výroby na ľudí, planétu a prosperitu. V Aktivite č. 1 sa pozornosť zameriava 

aj na to, že vláda SR schválila dňa 7. apríla 2022 prvú etapu Akčného plánu k Stratégii celoživotného 

vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024 s cieľom definovať výhľadové opatrenia v oblasti 

vzdelávacích politík, ktoré umožnia reagovať na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter práce v 
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kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systémových zmien v oblasti vzdelávania pre každého. 

Pozornosť sa upriamuje na tie aktivity a opatrenia, v ktorých sa očakáva participácia Aliancie. Členovia 

Aliancie a sektorových rád sa zúčastnili mnohých významných podujatí ako napr. HORECA konferencia 

a Jarné stretnutie hotelierov, Summit Slovak Global Network, ITAPA HEALTH & CARE 2022 – Ako zmeniť 

zdravotníctvo?, ktoré sú detailne v texte popísané. V sledovanom období Aliancia posúdila a schválila 

celkovo 275 národných štandardov zamestnaní. 

Aktivita 2 charakterizuje dynamiku uplatňovania úrovne a špecializácie zručností v sektorovej štruktúre 

SRI v období pred pandémiou koronavírusu (t. j. k 31. 12. 2019) a počas jej silného vplyvu na trh práce 

(t. j. k 31. 12. 2021). Pozornosť je zameraná najmä na sektorovo špecifickú zamestnanosť, 

nezamestnanosť a s tým súvisiace regionálne rozdiely. Sektorové charakteristiky, ktoré sú vypracované 

za všetkých 24 sektorov SRI, obsahujú štruktúrované informácie o:  

▪ sektorovo špecifických zamestnaniach SK ISCO-08 s najväčšou dynamikou, t. j. nárastom a poklesom 

zamestnanosti v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 v rámci celej SR,  

▪ najvýraznejších štruktúrnych zmenách v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) počas 

sledovaného obdobia z pohľadu sektorovej štruktúry SRI, a to taktiež v rámci celej SR,  

▪ regionálnej alokácii sektorovo špecifických zamestnancov a regionálnej miere sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti, a to v členení podľa samosprávnych krajov SR.  

Aplikovaná „miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti“ je špeciálny ukazovateľ, ktorý osobitne na 

účely SRI vyjadruje mieru aktuálne voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, 

zručnosťami aj praktickými skúsenosťami v danom sektore. Výpočty zahŕňajú sektorovo špecifických 

zamestnancov a sektorovo špecifických UoZ, t. j. tých UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie 

bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ patrilo do skupiny zamestnaní typických pre niektorý 

sektor SRI. 

Aktivita č. 3 rieši aktivity súvisiace s tvorbou a revíziou NŠZ, vrátane zohľadňovania inovácií a inovačných 

trendov v sektoroch. Boli uskutočnené viaceré zmeny v garantovaných NŠZ, ktoré sa týkali určenia 

nových alebo zmeny pôvodných autorov, zrušenia, premenovania, zlúčenia, ale aj doplnenia nových 

garantovaných NŠZ. Expertný tím finálnych posudzovateľov pripomienkoval 31 prierezových NŠZ a 

sektorové rady schválili niekoľko desiatok nových i aktualizovaných kariet zamestnaní – úzko napojených 

na inovácie.  
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V systéme bolo schválených a do databázy kompetenčného modelu doplnených 2271 nových odborných 

vedomostí a 3002 nových odborných zručností. V súvislosti s certifikátmi pribudlo 43 návrhov a ďalších 

20 návrhov právnych predpisov, ktoré súviseli s reguláciou kvalifikačných požiadaviek v rámci 

zamestnaní. Samostatne bol vyhodnotený vplyv inovácií a inovačných trendov na charakteristiku 

vybraných zamestnaní, odborné vedomosti a zručnosti. Prvý krát sa analyzoval aj vplyv inovácií na 

všeobecné kľúčové kompetencie a špecifické kľúčové kompetencie.  

Plynulo pokračovala aktivita, v rámci ktorej experti nahodnotili rozsah využívania zručností pri 

konkrétnych zamestnaniach a taktiež v prieskume uviedli vlastný názor na vplyv inovácií na odborné 

zručnosti. V rámci Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu bola zrealizovaná analýza 

34-och povolaní, a to i v nadväznosti na ponuku akreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania a 

priradených stredoškolských a vysokoškolských odborov vzdelávania. 

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

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

NSP/SRI. 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 verejného 

portálu a zmien a rozšírení privátnej časti systému. Hlavné témy v tomto období boli návrh riešenia a 

implementácia zmeny architektúry riešenia verejného portálu a CMS (Content Management System) 

Word Press. 

Z dôvodu skvalitnenia celoživotného vzdelávania sú sledované a analyzované rôzne trendy v zahraničí. 

Vo vybraných krajinách sa nachádzajú postupy, príklady dobrej praxe, ktoré môžu vhodne slúžiť pre 

Slovenskú republiku ako inšpirácie pre kvalitatívny posun vzdelávacieho systému v kontexte potrieb trhu 

práce. Aktivita č. 5 obsahuje komparatívnu analýzu a analýzu zahraničných systémov so zámerom 

optimalizácie národného systému monitorovania potrieb trhu práce, zameraných na potreby 

zamestnávateľov, odborné vzdelávanie a vedu, výskum a inovácie.  

Pätnásta projektová etapa priniesla veľa možností na zviditeľnenie výstupov sektorových rád a kritických 

tém, ktoré rezonujú v diskusiách sektorových rád – riešenie duálneho vzdelávania, nedostatku majstrov 

odbornej výchovy, nezáujem žiakov študovať na stredných odborných školách.  

 
1 z 337 návrhov 
2 zo 404 návrhov 
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V nasledujúcom období budú kontinuálne prebiehať dalšie rokovania na ústredných orgánoch štátnej 

správy, plánuje sa sumarizácia a vyhodnocovanie výstupov Národného projektu SRI, ale aj realizácia 

hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád.   
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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  

1.1.1 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  

Priemysel 5.0 – transformačná vízia pre Európu 

V januári 2022 publikovala Európska Komisia (ďalej len „EK“) dokument s názvom Priemysel 5.0, 

transformačná vízia pre Európu3 – z dokumentu vyplýva, že Európa sa v tomto období potrebuje chrániť, 

pripraviť a transformovať, pričom medzi priority patria: obnova po pandémii a zároveň zvýšené 

environmentálne úsilie v súvislosti so zmenou klímy a kolapsom biodiverzity. 

Obrovskou výzvou je nájsť riešenie na rýchlu zmenu ľudského života tak, aby 8 miliárd ľudí mohlo žiť na 

Zemi udržateľne a v mieri. Hoci Európa nemôže čeliť tejto výzve sama, môže viesť svetové spoločenstvo 

k hlbokej a nevyhnutnej systémovej transformácii. Európa bude schopná dosiahnuť vedúce postavenie 

len vtedy, ak posilní svoju vnútornú súdržnosť a zároveň podporí hlbokú transformáciu hospodárstva na 

globálnej úrovni. 

 
3 Industry 5.0, a transformative vision for Europe - Publications Office of the EU (europa.eu) 

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/38a2fa08-728e-11ec-9136-01aa75ed71a1
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Poslaním Európy by malo byť budovanie odolnosti v rámci nášho súčasného hospodárstva a 

transformácia na nové hospodárske ekosystémy, ktoré sú odolnejšie voči budúcim šokom a tenziám. 

Priemyselná stratégia EÚ zameraná na Priemysel 5.0 by mala podporiť odolné, udržateľné, regeneratívne 

a obehové hospodárstvo a nahradiť modely krátkodobej nadprodukcie a spotreby, určované súčasnou 

paradigmou rastu. 

Pandémia COVID-19 jasne ukázala, že spoliehanie sa na paradigmu rastu, založenú na získavaní hodnôt, 

vysoko energeticky náročnom, masívne plytvajúcom a znečisťujúcom využívaní materiálov a zdrojov, ako 

aj veľmi krátkodobý prístup ku zisku nepomôže svetu dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj spôsobom, 

ktorý rešpektuje našu planétu. Práve naopak, súčasné paradigmy ekonomického a sociálneho využívania 

hodnôt priemyselnej činnosti sú hlavnými príčinami globálneho otepľovania a ničenia prírodného 

prostredia, zdrojov a systémov, ktoré zabezpečujú blahobyt a život ľudí a miliónov ďalších druhov. 

Imperatívom je radikálna transformácia ekonomiky, života a vzťahu k prírode. Transformácia je 

naliehavá a bude potrebná na všetkých úrovniach: dotýka sa vlády, hospodárstva a spoločnosti. 

Priemysel nesie osobitnú zodpovednosť. Modely Európskej komisie predpokladajú zníženie emisií 

skleníkových plynov z priemyslu o 18,2 až 25,1 % v priebehu nasledujúcich deviatich rokov (cieľ zákona 

o klíme). Transformácia znamená predovšetkým začlenenie princípov odolnosti, udržateľnosti, 

regeneratívnej a obehovej ekonomiky do všetkých politík a rovnako do ich realizácie (od Horizontu 

Európa až po národné plány odolnosti a obnovy). Záväzky k dvojitej transformácii na úrovni EÚ a 

deklarovaná ambícia zamerať sa na ľudí, planétu a prosperitu sa stretla s neprijatím na úrovni štátov, čo 

viedlo k neuspokojivým výsledkom v kľúčových oblastiach, ako napr. taxonómia pre udržateľné 

investície, ako aj úplná zmena orientácie agendy lepšej právnej regulácie na post-HDP paradigmu. Prvá 

analýza dostupných národných plánov odolnosti a obnovy tiež ukázala, že členské štáty uprednostnili 

opatrenia zamerané na „ochranu" svojich súčasných hospodárskych a sociálnych aktivít – teda chcú 

chrániť partikulárne záujmy oboch – a tým zmierniť krátkodobé účinky pandémie, ale nevytvárajú 

predpoklady na dlhodobú zmenu. 

Priemysel sa musí stať protagonistom systémovej transformácie Európy a hnacou silou systémovej 

transformácie a regenerácie planéty. To si bude vyžadovať hĺbkovú premenu obchodných modelov, 

zmenu myslenia a ekonomických prístupov v politike, finančných investíciách ako aj v riadení podnikov. 

Znamená to zásadné prepracovanie hodnotových reťazcov tak, aby zahŕňali nové technologické 

možnosti, udržateľnosť, uplatňovanie zásad obehového hospodárstva a regeneratívne prístupy. Zmena 

hodnotových reťazcov prinesie blahobyt spoločnosti a planéte, ako aj prijatie metrík a ukazovateľov, 
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ktoré umožnia meranie pokroku pri dosahovaní tejto vízie a regulačný systém, ktorý účinne usmerní 

urýchlené prijatie, dodržiavanie osvedčených postupov. 

Priemysel by mal už vlastnou koncepciou byť regeneračný a obnovujúci a „navracať" zdroje použité v 

minulosti, byť previazaný s prírodou, prispôsobovať sa zmenám a niesť zodpovednosť za sociálnu 

spravodlivosť. Nová a odvážna vízia Priemyslu 5.0, má nahradiť Priemysel 4.0 a poskytnúť smerovanie 

potrebné na podporu inovácií vo veľkom meradle, prinášajúc nové ekonomické a sociálne hodnoty, 

ktoré slúžia ľuďom, planéte a prinášajú prosperitu. Táto transformácia sa môže uskutočniť len ak ju 

prijmú všetky úrovne verejnej správy, od miestnej úrovne po národnú a taktiež až po úroveň EÚ a je 

potrebné ju podporovať a využívať na zosúladenie kľúčových politík na medzinárodnej scéne. 

Priemysel 4.0 neposkytuje správny rámec na dosiahnutie európskych cieľov do roku 2030. Ide v 

podstate o technologickú paradigmu, sústredenú okolo kyberneticko-fyzikálnych objektov, ktorá ponúka 

prísľub rozšírenej efektívnosti prostredníctvom digitálnej konektivity a umelej inteligencie. Avšak 

paradigma Priemysel 4.0, ako je v súčasnosti koncipovaná, nie je vhodná v kontexte klimatickej krízy a 

planetárneho ohrozenia, ani nerieši hlboké sociálne napätie. Naopak, je štrukturálne zosúladená s 

optimalizáciou obchodných modelov a ekonomického myslenia, ktoré sú hlavnými príčinami hrozieb, 

ktorým v súčasnosti čelíme. Súčasné digitálne hospodárstvo je modelom, v ktorom víťaz berie všetko a 

ktorý vytvára technologický monopol a obrovskú majetkovú nerovnosť. V tejto paradigme chýbajú 

regeneratívne prvky, prirodzený sociálny rozmer ako aj záväzný environmentálny rozmer. 

Bez zelenej a sociálnej priemyselnej stratégie, ako základného kameňa zelenej EÚ, nebude možné uspieť 

na ceste k novej hospodárskej paradigme v priebehu jednej generácie (EÚ sa nestane klimaticky 

neutrálnou do roku 2030, ani do roku 2050). Navrhovaný 10-ročný plán v hodnote 1 bil. EUR na 

dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 by sa de facto mohol stať lepšou stratégiou pre 

hospodársky rozvoj EÚ, čím by sa posilnila jej pozícia v celosvetovom meradle. Musí však byť doplnený 

dlhodobou priemyselnou stratégiou, ktorá pripraví priemysel na digitálne a nízkouhlíkové hospodárstvo 

a umožní priemyslu zostať konkurencieschopným a spravodlivým aj počas dekarbonizácie. Musí 

nasmerovať priemysel na veľké spoločenské výzvy: čisté hospodárstvo, nulové emisie, inkluzívny rast, 

zdravie, sociálnu a regionálnu súdržnosť, udržateľný rozvoj, udržateľnú mobilitu a obnovu životného 

prostredia. 

Vízia „Priemyslu 5.0" prekonáva úzke a tradičné zameranie na technologický alebo ekonomický rast 

existujúcich ťažobných odvetví, výrobou a spotrebou poháňaného hospodárskeho modelu k 

zmenenému pohľadu na rast, ktorý sa zameriava na ľudský pokrok a blahobyt založený na znižovaní a 
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presune spotreby na nové formy udržateľného, obehového a regeneratívneho vytvárania ekonomických 

hodnôt a spravodlivej prosperity. Priemysel 5.0 má obnovujúci účel – smeruje technologickú 

transformáciu priemyselnej výroby na ľudí, planétu a prosperitu, a nie iba na získavanie hodnôt v 

prospech akcionárov. 

Priemysel 5.0 si vyžaduje nové hospodárske smerovanie v zmysle výkonnosti, nového dizajnu 

obchodných modelov, hodnotových reťazcov a dodávateľských reťazcov, nového účelu digitálnej 

transformácie, nové prístupy k tvorbe politiky v partnerstva s podnikmi a priemyslom, nové schopnosti 

a prístupy k výskumu a inováciám, ako aj vertikálnu a horizontálnu súdržnosť prostredníctvom pôsobenia 

na všetkých úrovniach verejnej správy a prostredníctvom medzinárodných noriem. Navrhuje veľmi 

odlišný súbor prístupov k tzv. dvojitej transformácii v Európe, ktorej zámerom je prepojiť digitálnu 

transformáciu s udržateľnosťou a opatreniami v oblasti klímy.  

Tabuľka č. 1 Porovnanie priorít Priemysel 4.0 a Priemysel 5.0 

Priemysel 4.0 Priemysel 5.0 

- sústreďuje sa na rozšírenie efektívnosti 
prostredníctvom prepojenia digitálnych technológií 
a umelej inteligencie 

- technológie – sústredené okolo vzniku 
kyberneticko-fyzikálnych cieľov 

- zosúladený s optimalizáciou obchodných modelov v 
rámci existujúcej dynamiky kapitálového trhu a 
ekonomických modelov – t. j. v konečnom dôsledku 
je zameraný na minimalizáciu nákladov a 
maximalizáciu zisku pre akcionárov 

- chýba zameranie na koncepciu a výkonnostný 
rozmer nevyhnutný na systémovú transformáciu a 
oddelenie využívania zdrojov a materiálov od 
negatívnych vplyvov na životné prostredie, klímu 
a sociálnu sféru 

- určuje rámec pre priemysel, ktorý spája 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť a umožňuje 
priemyslu využiť vlastný potenciál ako jeden z 
pilierov transformácie 

- zdôrazňuje vplyv alternatívneho modelu 
(technologického) riadenia na udržateľnosť a 
odolnosť  

- posilňuje postavenie pracovníkov prostredníctvom 
využívania digitálnych zariadení a podporuje 
humanocentrický prístup k technológiám 

- buduje cesty na prechod k environmentálne 
udržateľnému využívaniu technológií 

- rozširuje zodpovednosť na celý hodnotový reťazec 
- zavádza ukazovatele, ktoré ukazujú dosiahnutý 

pokrok pre každý priemyselný ekosystém na ceste 
k blahobytu, odolnosti a celkovej udržateľnosti 

Zdroj: Industry 5.0, a transformative vision for Europe - Publications Office of the EU (europa.eu) 

Koncept regeneratívneho, obehového hospodárstva má tri kľúčové princípy: 

▪ odstránenie odpadu a znečistenia, 

▪ udržanie výrobkov a materiálov v produktívnom používaní a v obehu čo najdlhšie, 

▪ obnova prírodných systémov a prírodného bohatstva. 

Obehové hospodárstvo je rámcom pre Európsku zelenú dohodu a základom Priemyslu 5.0. Obehové 

hospodárstvo sa musí uplatňovať ako regeneratívny ekonomický model a rámec na rozvoj systému 
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riešení, ktoré chránia a regenerujú prírodu a zároveň prinášajú prínosy pre mnohé globálne výzvy. 

Priemysel 5.0 znamená systémové zmeny – bude si vyžadovať transformáciu na úrovni podniku 

výrobkov/služieb/systémov, rekonfiguráciu dodávateľského reťazca, ktorá sa presunie za hranice 

jediného zámeru (optimalizácia nákladov alebo linearita), smerom k obchodným modelom a systémom, 

ktoré sú svojou koncepciou viac regeneračné a obnovujúce. Túto zmenu možno dosiahnuť prijatím 

procesne orientovaného systémového prístupu, ktorý obnovuje a revitalizuje energiu, materiály a 

prírodné ekosystémy. Procesne orientovaný prístup k celému systému si vyžaduje budovanie na 

ekonomických modeloch, ktoré posilňujú zdieľanie, opätovné použitie, opravu, opätovnú výrobu, 

opätovný predaj a recykláciu výrobkov založených na technických/nebiologických materiáloch. Okrem 

toho je potrebné navrhnúť biologicky rozmanitejšie zdroje surovín (potraviny pestované pomocou 

regeneratívnych poľnohospodárskych postupov a pre materiály (vláknité plodiny a lesné hospodárstvo) 

z biologických zdrojov použiť regeneratívne výrobné prístupy. Pandémia COVID-19 odhalila niektoré 

nedostatky v dôsledku nedostatočnej diverzifikácie ponuky zdrojov. Plynová a mikročipová kríza sú 

ďalšími príkladmi našej priemyselnej závislosti a závislosti na zdrojoch a ukazujú potrebu investovať do 

novej infraštruktúry a sebestačnosti. Množstvo dodávateľských spojení sa nemusí zdať efektívne, ale je 

základom dlhodobej odolnosti. Je nutné sa odkloniť od výlučného zamerania sa na ukazovatele 

efektívnosti a prijať holistickejšie prístupy, dostatok zdrojov a suverenitu všade tam, kde je to možné, čo 

podporí miestne ekosystémy na výrobu pre miestnu spotrebu. 

Systémový prístup Priemyslu 5.0 si bude vyžadovať aj politické zmeny na podporu inovácií a 

transformácie podnikov v súlade s regeneračnými princípmi obehového hospodárstva a na povzbudenie 

celej spoločnosti, aby sa odklonila od lineárnych, ťažobných, nehospodárnych a znečisťujúcich postupov. 

Bude tiež potrebné odstrániť byrokraciu, ktorá tejto transformácii bráni. 

Nový priemyselný systém bude musieť odrážať posun v ľudskom vedomí, ktorý nastal po pandémii 

COVID-19 – prežitie a prístup k základným tovarom a službám sú oveľa dôležitejšie ako vlastníctvo 

väčšiny hmotných statkov, ktoré sú všetky zbytočné keď človek trávi dni doma a pracuje virtuálne. 

Znížením závislosti Európy od dovozu strategických surovín a energie sa môže vytvoriť radikálne 

transformovaný Priemysel 5.0, ktorý bude efektívne využívať zdroje a bude poháňaný regeneratívnym, 

obehovým myslením/rámcom a ktorý môže priniesť nové formy hospodárskych hodnôt a prosperity, 

väčšiu európsku konkurencieschopnosť a zaručiť strategickú nezávislosť, čo je životne dôležitá potreba, 

ktorú zdôraznila kríza COVID-19. Vďaka dekarbonizácii sa znižuje závislosť EÚ od dovozu energie – 

napríklad do roku 2050 sa má výrazne znížiť z 54 % na 20 %. 



   
 

42 

Decentralizácia je rozhodujúcim krokom vo všetkých priemyselných odvetviach. Zmena našej 

poľnohospodárskej politiky na podporu regeneratívneho systému Z farmy na stôl, ktorý podporuje 

pestovanie potravín, potravinárskych výrobkov a služieb, ktoré využívajú rozmanitejšie 

a regeneratívnym spôsobom produkované osivo a produkty, a ktorý tiež posilňuje miestnu produkciu 

pre miestnu spotrebu z vidieckych komunít, vybuduje odolnejšie potravinové koridory v celej EÚ a väzby 

medzi vidieckymi a mestskými komunitami. Takýto prístup nielenže podporí optimalizované a obehové 

potravinové reťazce, ale posilní aj postavenie drobných poľnohospodárov a vidieckych komunít tým, že 

ich opätovne začlenení do spoločnosti a prizná im základnú funkciu v rámci našich ekonomík. 

Decentralizácia by mala byť nielen základným princípom fyzického sveta, ale aj toho digitálneho – Web 

3.0 sľubuje vybudovanie nového internetu založeného na decentralizácii a suverenite používateľov, čo 

odráža a zároveň umožňuje vývoj práce a pracovné zmeny. 

Európsky priemysel sa musí digitalizovať, inak prestane existovať. V poslednom desaťročí však 

pokračujúca koncentrácia ekonomickej moci, akumulácia hodnoty (a údajov) v rukách niekoľkých 

(neeurópskych) technologických spoločností ako aj transformácia hlavného prúdu a rýchly rast online 

obchodných modelov postupne viedli k bezprecedentným obavám z hľadiska hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti. Centralizácia a platformizácia digitálnych obchodných modelov viedla 

k tomu, že mnohé reálne ekonomické spoločnosti sa dostali do závislosti, mnohí pracovníci do 

problematickej situácie, mnohí občania sú v situácii súkromného alebo verejného dohľadu. Zároveň sa 

internet stal najväčším „strojom“ na svete poháňaným fosílnymi palivami, a do roku 2040 bude 

produkovať 14 % globálnych emisií. Okrem toho sú digitálne platformy založené na speňažovaní údajov 

a obchodné modely poháňané reklamou a príjmami z nich hnacou silou exponenciálneho dopytu 

a okamžitej spotreby, čo podporuje rozsiahly a nehospodárny globálny obchod a logistický priemysel, 

ktorý má katastrofálny vplyv na emisie a uhlíkovú stopu jednotlivcov. Digitálna transformácia sa musí 

presmerovať a orientovať na menej plytvania, energeticky účinnejšiu, regeneratívnejšiu, 

distribuovanejšiu, rozmanitejšiu a inkluzívnejšiu – humánnejšiu podobu, rešpektujúcu dobro ľudí. 

Digitalizácia sa musí posunúť od „internetu vecí“ ku „digitalizácii pre ľudí, planétu, prosperitu“. Má byť 

nástrojom na zníženie uhlíkovej a materiálovej stopy európskeho hospodárstva a priemyslu. Digitálne 
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a zároveň ekologické technológie majú slúžiť na plnenie záväzkov v oblasti klímy. Umelá inteligencia (UI) 

by mala byť navrhnutá a použitá tak aby podporila udržateľnosť4.  

Digitálne technológie umožňujú udržateľnejšie a obehové ekonomické modely, dokážu maximalizovať 

efektívnosť, poskytovať väčšiu transparentnosť a priniesť nové nástroje navrhovania, nové formy 

obchodných modelov, nové prístupy k výrobe, opravám, modernizácii, opätovnej výrobe, opätovnému 

použitiu a predaju a pod. Digitálna transformácia by mohla využívaním rôznych kombinácií senzorov, 

distribuovanej účtovnej knihy, inteligentných zmlúv, umelej inteligencie, automatizácie a robotizácie, 

nanotechnológií a sietí počítačov zohrávať kľúčovú úlohu pre spotrebu a využitie zdrojov oveľa 

udržateľnejším spôsobom a zároveň by sa mohla podieľať na vytváraní nových a lepších foriem 

hospodárskeho rastu. 

Dôraz na edge/cloudové riešenia je veľmi potrebný, ale vyžaduje si plne funkčnú dátovú stratégiu, ako 

aj inovácie v oblasti satelitnej technológie, polovodičov a „integrovanej umelej inteligencie“ (Embedded 

AI). Budovanie tejto úplne novej infraštruktúry si bude vyžadovať proaktívnu priemyselnú politiku a 

stimuly, aby sa zabránilo tomu, že digitálna transformácia spotrebuje príliš veľa energie na vidieku a aj v 

mestských oblastiach. 

Je potrebné diskutovať o technologických možnostiach Priemyslu 5.0 s ohľadom na vplyv emisií 

skleníkových plynov, obehovosť/možnosť opätovného využitia materiálov, ako aj úroveň technologickej 

pripravenosti na riešenie kritických situácií v spoločnosti. Je tiež potrebné dosiahnuť dohodu v oblasti 

technológií zameraných na emisie z procesov, ktoré sa zaoberajú emisiami skleníkových plynov zo 

spaľovania fosílnych palív. Priemysel 5.0 má byť štrukturálne zásadne odlišný – nemá byť len 

„softvérovou aktualizáciou“ priemyslu 4.0, ale skutočne inovatívnou priemyselnou revolúciou založenou 

na reálnych potrebách ľudí a planéty a nie len na inováciách pre zisk. Nová priemyselná stratégia by mala 

byť založená na úplne nových cieľoch a ukazovateľoch výkonnosti podnikov a udržateľnosti obchodných 

modelov. Politika a meranie hospodárskej činnosti musia klásť väčší dôraz na materiálnu/reálnu 

ekonomiku a nielen na finančné ukazovatele a krátkodobý zisk. Priemysel 5.0 by sa mal napríklad 

orientovať na optimalizáciu opatrení, ktoré odrážajú súčasné ekonomické myslenie, ako napr.: 

„návratnosť hmotných aktív“ a materiálov, „návratnosť investovanej energie“, „návratnosť prírodných 

aktív“ a zhodnotenie ľudského a prírodného kapitálu. EÚ by mala pri zavádzaní Priemyslu 5.0 prevziať 

 
4 Technológie distribuovanej účtovnej knihy, inteligentné zmluvy a NFT môžu byť kódované v súvislosti s radikálnou 
transparentnosťou, zdieľaným vlastníctvom spoločného majetku a automatizáciou na princípoch odolnosti, 
regenerácie a udržateľnosti. 
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proaktívnu vedúcu úlohu pri definovaní pojmov a opatrení, ktoré sú v súlade s víziou, ako aj s inými 

politickými nástrojmi, ako je nový taxonomický rámec a prehľad prognóz. To znamená uplatňovanie 

zásady "energetickej efektívnosti na prvom mieste" a jej rozšírenie "efektívneho využívania zdrojov na 

prvom mieste". 

To, aby sa priemysel stal pilierom a hnacou silou udržateľnosti, regenerácie prírody a inklúzie a nie 

hrozbou, kladie úplne nové požiadavky na vládu, verejnú politiku a interakciu medzi priemyslom a 

štátom. Vyžaduje si to nové politiky a nástroje, nové partnerstvá a nové ciele politík, ktoré ovplyvňujú 

priemysel. Tiež si to vyžaduje portfóliový prístup k výskumu a inováciám projektov v kombinácii s 

ochotou a mandátom podstupovať uvedomelé riziká. Po tretie si vyžaduje flexibilitu v podobe plynulosti 

zdrojov (t. j. schopnosť rýchlo prideľovať a prerozdeľovať rozpočtové a iné zdroje) a lepšej schopnosti 

rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti. Napokon si to vyžaduje aj schopnosť prepojiť politické procesy, 

oblasti politiky a úrovne riadenia efektívnejším a užívateľsky prívetivejším spôsobom, pričom užívatelia 

sú tu definovaní ako priemysel, občania a iné zainteresované strany – Priemysel 5.0 potrebuje vládu 

5.0. 

Rozhodovanie a procesy vo verejnom sektore treba nastaviť v kontexte transformácie. V mnohých 

krajinách existuje výrazný rozdiel v tempe zmien medzi podnikmi, odvetviami a jednotlivcami, kde 

prebiehajú rýchle zmeny a zároveň existujú veľké oblasti verejného sektora, ktoré z rôznych dôvodov 

reagujú pomalšie. Riešenie existenčných výziev, ktorým čelíme a využitie príležitostí, ktoré sa objavujú v 

krízových časoch závisí od lepšieho zosúladenia verejného a súkromného sektora. Dosiahnutie tohto 

výsledku si vyžaduje nasledujúce kroky: 

▪ Politické procesy, vrátane regulačných zmien sa musia viac zamerať na zmeny v oblastiach, ako sú: 

správanie, predpisy, štruktúra stimulov a tvorba politík. Pretože už nemôžeme zotrvávať v starých 

vzorcoch spotreby, výroby a organizácie. Tvorba politiky potrebuje znalosť o tom, ako dosiahnuť 

potrebné a žiaduce zmeny. 

▪ Procesy musia prebiehať paralelne, nie postupne. Predovšetkým je potrebné lepšie riadiť politické 

procesy, riešiace systémové zmeny. Dosahovanie systémových zmien je v súčasnosti spomalené 

postupnými a pomalými politickými procesmi, ktoré nie sú zosynchronizované s tempom zmien 

potrebných na riešenie klimatických problémov a zvládnutie technologických zmien a 

konkurenčných tlakov. Okrem toho nové subjekty a riešenia musia často byť registrované a 

schvaľované vládnymi agentúrami s rôznymi požiadavkami, odbornými znalosťami a 

zodpovednosťami. Problémom, ktorý treba riešiť je prevzatie zodpovednosti za to, aby celkové 

procesy boli efektívne, synergické a časovo primerané. 
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▪ Verejné financovanie výskumu a inovácií v záujme vytvárania nových, udržateľných hospodárskych 

modelov, nových trhov a priemyselných ekosystémov sa musí vymaniť zo záchrannej siete, ktorá 

spočíva v hľadaní sektorových, individuálnych projektov. Je potrebné vytvoriť podmienky na 

financovanie portfólií opatrení, ktoré sú účinnejšie pri neočakávaných, medzisektorových a 

transformačných projektoch a rozsiahlych štrukturálnych zmenách. 

▪ Verejné financovanie výskumu a inovácií sa v záujme vytvárania nových, udržateľných 

hospodárskych modelov, nových trhov a priemyselných ekosystémov musí zbaviť súčasnej averzie 

voči riziku. Je potrebné prepracovať podporné mechanizmy verejného financovania všetkých typov 

– granty, financovanie projektov, pôžičky a investície, aby sa vytvorili podmienky na financovanie 

počiatočnej a strednej fázy portfólií opatrení. 

Súčasné obdobie neistoty, nestability a rýchlych zmien si vyžaduje určitú mieru zdrojov, strategickú 

flexibilitu a líderstvo vo verejnom sektore, ktoré je v rozpore so súčasnými rozpočtovými procesmi, 

motivačnými štruktúrami, kompetenciami a inštitucionálnou strnulosťou, ktoré dnes charakterizujú 

tvorbu politík. 

Pri navrhovaní nových pravidiel alebo hodnotení starých pravidiel by mali inštitúcie posúdiť ich súlad so 

stratégiou EÚ pre systémovú transformáciu. V tomto ohľade už Komisia oznámila postupnú zmenu 

orientácie regulácie na ciele trvalo udržateľného rozvoja. Zatiaľ sa to darí len čiastočne a skôr vo forme 

dodatku, ale nie ako transformačný postup, ktorý by viedol EÚ k meraniu pokroku inak a zmysluplnejšie. 

Ak sa má dosiahnuť transformácia, musia na ňu dôsledne nadväzovať všetky nástroje rozhodovania. 

To isté platí pre nové nástroje, ktoré sú spojené s lepšou reguláciou, ako napr. adaptívna a 

experimentálna regulácia, prognózovanie a horizontálne skenovanie. Zabezpečenie verejnej politiky si 

do budúcnosti vyžaduje riadenie, reguláciu a tvorbu politiky založenú na prognózach. Prognózy majú byť 

zamerané nielen na predvídanie technologického vývoja a trendov, ale aj na proaktívne „formovanie 

budúcnosti“ a adaptívnej regulácie. Tieto nástroje Komisie sú ešte len v začiatkoch a môžu si vyžadovať 

ďalšie a investície v nadchádzajúcich rokoch.  

Regulácia musí tiež vytvárať priaznivé prostredie na zmysluplné inovácie v rámci udržateľnosti, založené 

na existujúcich osvedčených postupoch. Jedným z príkladov sú referenčné dokumenty o najlepších 

dostupných technikách (BREF – Best Available Techniques Reference documents), ktoré sú súčasťou 

smernice o priemyselných emisiách, ale aj vznik trhov s inovatívnymi výrobkami a procesmi ako sú 

ekodizajn a zelené verejné obstarávanie. Systém udržateľných inovácií musí tiež odmeňovať inovátorov 

a zároveň odrádzať od zaostávania – napríklad prostredníctvom dotácií na fosílne palivá, reformy 
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smernice o zdaňovaní energie a ďalších daňových reforiem typu „znečisťovateľ platí“. Kľúčovými 

nástrojmi je pravidelné a proaktívne plánovanie a zavedenie kultúry sociálneho dialógu na všetkých 

úrovniach (podniková, odvetvová, regionálna a národná) – tieto sú nevyhnutné na zabezpečenie 

hladkého presunu pracovnej sily, ktorej pracovné miesta sú ohrozené, na iné pracovné miesta 

adekvátnej úrovne alebo lepšej a na podporu regenerácie nepriaznivo postihnutých regiónov, 

priemyselných zón, miest a komunít ako celku. 

Distribučný vplyv dvojitej transformácie bude mať hlboký vplyv na náš spôsob života. Zlyhá však, ak sa 

nebude venovať náležitá pozornosť zachovaniu sociálnej súdržnosti. Je napríklad potrebné regulovať 

ekonomiku výkonných a slobodných povolaní, aby všetci pracovníci mali prístup k štandardným 

pracovným zmluvám. Je potrebné vytvoriť mechanizmy pre tých, ktorí sú postihnutí kumuláciou 

zvyšujúcich sa nákladov na vykurovanie, bývanie a dopravu. Energetickú chudobu (momentálne 11 % 

európskych občanov a predpokladá sa, že v budúcnosti/nasledujúcom desaťročí bude toto číslo 

exponenciálne narastať) je potrebné riešiť všetkými prostriedkami a základné potreby, ako sú cenovo 

dostupná doprava a bývanie je potrebné zabezpečiť pre všetkých. Bez sociálnej akceptácie sa 

dvojnásobná transformácia našich spoločností nepodarí. Odbory musia zabezpečiť, aby ekologické, 

regeneračné hospodárstvo spoluvytvárali a spoluformovali pracujúci, a nie aby bolo riadené zhora. 

Vlády by mali robiť viac ako len odstraňovať rôzne typy zlyhaní trhu (starostlivosť o pozitívne a negatívne 

externality v dôsledku zlyhania cien). Musia stimulovať investície do nízkouhlíkových a inteligentných 

technológií, podporovať vytváranie nových a životaschopných trhov pre regeneratívne, obehové 

ekonomické modely a podnikateľské aktivity, umožniť vytváranie nových podnikateľských ekosystémov 

a hodnotových reťazcov, posilniť nové partnerstvá na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, formovať 

dopyt prostredníctvom politiky verejného obstarávania, cenových mechanizmov a podporného 

regulačného rámca, a predovšetkým zabezpečiť "spravodlivý prechod", pretože to bude pravdepodobne 

sociálna situácia, ktorá vytvorí hospodársky kolaps (skôr ako environmentálna situácia). Vlády by mali 

skôr podporovať "inovatívne" spoločnosti „ochotné“ spolupracovať, transformovať a inovovať smerom 

k novej ekologickej a sociálnej paradigme. Dôležité je, aby politiky trvali na okamžitom (a nie na 

postupnom) vyraďovaní fosílnych palív ako zdroja energie a oddelenie hospodárskeho rastu od emisií 

CO2, čo povedie k prudkému zníženiu materiálového a energetického obsahu v štruktúre spotreby a 

výrobných metód a okamžitej motivácii k ďalšiemu urýchleniu a rozsahu alternatívnych riešení. Silné 

politické signály podporované aktívnymi a integrovanými inovačnými ekosystémami by umožnili riadený 

prechod na regeneračné, obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktoré následne ponúka 

príležitosť oživenia európskych priemyselných odvetví a vytvorenia nových pracovných príležitostí v 

udržateľných hodnotových reťazcoch. 
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To si vyžaduje koherentný prístup medzi politikami, ktoré sa týkajú priemyselných zariadení (IED), aktív 

(taxonómia), dodávateľských reťazcov (náležitá starostlivosť), výrobkov (výrobková politika), materiálov 

(CEAP), cien (ETS, CBAM, environmentálna daňová reforma), sektorov a systémov (poľnohospodárstvo, 

energetika, lesníctvo, výživa, mobilita, zdravotná starostlivosť a bývanie) a tiež obchodu. 

Na nastavenie kurzu systémovej transformácie musia spoločnosti zmeniť myslenie a orientovať vlastnú 

činnosť na ciele Priemyslu 5.0. Dôsledky takejto transformácie sú hlboké a priamo spochybňujú 

motivačný systém, ktorým sa dnes riadi väčšina korporácií a ktorý sa zameriava na krátkodobé zisky 

a ciele akcionárov. Ide o potrebu odkloniť sa od akcionárskeho modelu kapitalizmu. 

V dôsledku existujúceho nesúladu medzi podnikovými stimulmi a potrebnými cieľmi správna rada 

vedúcich predstaviteľov podnikov, ktorí chcú tieto korporácie transformovať, často kritizuje, ak sa ich 

priamo nezbaví. Preto je potrebný nový európsky podnikateľský model, v ktorom sa pokrok podnikov a 

výkonnosť meria v súlade s úlohou podnikov v tomto ambicióznom a transformačnom pláne. Európska 

komisia sa v súčasnosti zaoberá navrhovaním nového rámca na udržateľné riadenie firiem (čo je veľmi 

potrebné a aktuálne), ale jej súčasná legislatívna trajektória čelí značným výzvam. Ide o to, aby 

predstavenstvá spoločností začlenili aspekty udržateľnosti do obchodnej stratégie a stanovili merateľné, 

konkrétne, časovo ohraničené a vedecky podložené ciele udržateľnosti na meranie pokroku v rámci 

týchto cieľov. 

Posilnenie rámca podnikovej sociálnej zodpovednosti, popri sociálnej reforme, prispeje k realizácii cieľov 

priemyselnej politiky. Je dôležité zabezpečiť, aby spoločnosti nekonali len s cieľom maximalizovať zisk, 

ale riadne zohľadňovali sociálne (t.j. environmentálne záujmy) – záujmy všeobecného záujmu ako súčasť 

ich "licencie na činnosť". Ambíciou Piliera sociálnych práv Európskej únie by mala byť záruka, aby všetci 

pracovníci mali prístup k štandardným pracovným zmluvám so spravodlivými pracovnými podmienkami 

a podpora všetkých pracovníkov v prechode na pracovné miesta a zručnosti v nízkouhlíkovom 

hospodárstve. 

Ústredným prvkom Novej sociálnej a Zelenej dohody EÚ je vytváranie pracovných miest, ako aj ľudské 

práva, sociálna ochrana, rovnosť a inklúzia. Vlády by sa mali spojiť s odbormi, zamestnávateľmi a ďalšími 

kľúčovými zainteresovanými stranami, aby stanovili ciele v oblasti zamestnanosti – tvorby pracovných 

miest i udržania zamestnanosti. Veľká časť tvorby pracovných miest a nových zručností by sa mala 

uskutočniť prostredníctvom čistého (nulového) uhlíka, obehového a regeneratívneho trhu práce. 

Ukazuje sa, že politiky v oblasti zmeny klímy nielenže podporujú európsky trh práce, ale nečinnosť v tejto 

oblasti by mala významné sociálno-ekonomické negatívne vplyvy predovšetkým pre južnú Európu. 
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Priemysel 5.0 preto vyžaduje implementáciu sociálnych inovácií zvyšujúcich prosperitu, podporu 

kvalitných pracovných miest, opatrenia na podporu vzdelávania a odbornú prípravu, aby sa pracovníci 

mohli prispôsobiť meniacemu sa trhu práce. To zahŕňa prístup k technológiám, aby sa predišlo 

digitálnym rozdielom v regiónoch s menej rozvinutým priemyslom, ako aj vytváranie pracovných miest 

a príležitostí so zameraním na zabezpečenie hospodárskej bezpečnosti a sociálnej spravodlivosti. 

Hlavným pilierom európskej sociálnej politiky a Priemyslu 5.0 musí byť formalizácia aspoň 50 % 

neformálnych pracovných miest do roku 2030, čím sa umožní úspešná realizácia cieľa č. 8 OSN v oblasti 

trvalo udržateľného rozvoja. Nové formy práce si vyžadujú nové pravidlá ochrany ľudí pred rastúcim 

vykorisťovaním a nerovnosťami a majú tiež zabrániť segmentovanému trhu práce. 

Ďalším kľúčovým prvkom na podporu dôstojných pracovných miest je dobre cielené verejné 

obstarávanie, ktoré môže podporovať dodávateľov, výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí spĺňajú 

požiadavky na udržateľnosť, odolnosť a regeneračné princípy a vytvorenie jasných podmienok týkajúcich 

sa kvality ponúkaných pracovných miest, a to aj v odvetví starostlivosti. Verejné obstarávanie môže 

vytvárať aj podmienky na zamestnávanie znevýhodnených alebo nedostatočne zastúpených skupín na 

trhu práce. Takéto spravodlivé stratégie verejného obstarávania sú obzvlášť dôležité pri podpore 

dôstojnej práce vo všetkých odvetviach súvisiacich s opatreniami v oblasti klímy a ochrany životného 

prostredia, kde je verejné obstarávanie široko využívané. 

Priemyselná transformácia, ktorú Európa v súčasnosti potrebuje na dosiahnutie udržateľného spôsobu 

života a ochranu a regeneráciu prírody, si bude vyžadovať porovnateľný rozsah zmien v spôsobe 

myslenia a práce, vedomostiach, základných kompetenciách, líderstva/riadenia a spolupráce a 

predovšetkým výskumu a inovačných postupov. 

Priemysel 5.0 musí vytvoriť rámec umožňujúci rýchly rozvoj a použitie inovácií v rámci priemyslu a 

budovanie odolnosti v rámci hodnotových reťazcov, vrátane zvýšeného financovania výskumu a vývoja 

v oblasti priemyselných nízkouhlíkových, regeneratívnych obehových hospodárskych riešení, ale aj 

zmeny regulačných rámcov, ktoré sa vzťahujú na ekodizajn a referenčné dokumenty o najlepších 

dostupných technikách (BREF). Má aktivovať silu európskeho výskumu a inovácií s cieľom poskytnúť 

mechanizmus na rýchle učenie, transformáciu obchodných modelov a nové investičné príležitosti. 

V Priemysle 5.0 by sa mali uplatniť strategické, systémové prístupy k inováciám, aby sa umožnilo učenie 

a podporila sa zámerná transformácia existujúcich malých aj veľkých podnikov, ako aj navrhovanie 

nových priemyselných ekosystémov a hodnotových reťazcov, pričom by sa prijali zásady regenerácie, a 
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odolnosti všade tam, kde je to možné. Uplatňovanie týchto zásad by tiež povzbudilo európsky priemysel, 

aby viac využil silu malých a stredných podnikov (MSP) a priemyselných zoskupení. Tieto zásady sú 

zároveň prostriedkom k väčšej multi-nodalite, decentralizovaným a lokalizovaným priemyselným 

ekosystémom, ktoré sú schopné zdieľať spoločné princípy a zároveň zabezpečiť väčšiu odolnosť 

dodávateľského reťazca.  

Je potrebné zmeniť európsku politiku v oblasti výskumu a inovácií. Podporiť flexibilnejšie, 

experimentálne prístupy k vývoju a zavádzaniu inovácií v spolupráci s priemyslom. Znížiť byrokraciu pre 

MSP, ktoré sa snažia získať prístup k podpore výskumu a vývoju a podporiť viac stimulov na kombináciu 

výskumných a inovačných postupov a spoluprácu medzi sektormi. Politika a programovanie v oblasti 

výskumu a vývoja by mali podporovať zásady spoluvytvárania a vzájomnosti s kľúčovými 

zainteresovanými stranami, počnúc tými marginalizovanými a najmenej vplyvnými. 

COVID-19 podnietil inovácie a podnikanie v USA a Číne, zatiaľ čo v Európe podnikateľské aktivity 

a inovácie zaostávajú. Európa sa naďalej viac zameriava skôr na ochranu a absentuje dostatočná 

podpora transformácie.  

Priemysel 5.0 predstavuje významné výzvy a požiadavky na nové – moderné prístupy k učeniu a 

vzdelávaniu, ktoré možno rozširovať a ktoré napĺňajú potreby nových účastníkov vzdelávacieho procesu, 

pričom vytvára možnosť rekvalifikácie súčasnej pracovnej sily. Taktiež vytvára priestor na promptnú 

aktualizáciu učebných osnov. Transformácia inštitúcií odborného vzdelávania a najmä obchodných škôl 

je obzvlášť naliehavá a vyžadovala by si komplexnú revíziu existujúcich študijných programov, s cieľom 

zamerať sa na rozvoj budúcich lídrov v oblasti obchodu a politiky s pevnými znalosťami komplexných 

systémov a schopnosťou rozhodovať sa. 

Naplnenie tejto potreby predstavuje pre Európu a najmä pre európske univerzity významnú príležitosť. 

Spolupráca s priemyslom zameraným na obehové hospodárstvo, odolnosť a regeneráciu by mohla 

európskym univerzitám poskytnúť podmienky a skrátiť čas potrebný na distribúciu a šírenie nových 

poznatkov (napr. akademický výskum), ako aj na reformu vzdelávania (bakalárske, magisterské a 

celoživotné vzdelávanie) a podporiť strategické inovačné portfóliá. Prehĺbenie verejno-súkromných 

partnerstiev určených na urýchlenie priemyselnej transformácie a spolupráce v súlade s princípmi 

udržateľnosti by mohlo stimulovať európske univerzity, aby sa stali lepšími centrami inovácií, nielen 

prostredníctvom komercializácie výskumu (transfer technológií a udeľovanie licencií), ale aj 

prostredníctvom obnovy vzdelávania (obsah/forma/prístup), prostredníctvom spoluvytvárania a nových 
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foriem interakcie s MSP, priemyselnými zoskupeniami a spoločnosťou a tým, že sa stanú "živými 

laboratóriami"5. 

Navrhovanie účinnej regenerácie, obehového hospodárstva a odolnosti v udržateľných obchodných 

modeloch a hodnotových reťazcoch si bude vyžadovať medzisektorovú spoluprácu, vzájomné 

inšpirovanie a nové priemyselné ekosystémy založené na spolupráci s cieľom čo najlepšie využiť 

vlastnosti materiálov na prírodnej báze. Bude si tiež vyžadovať integrované multidisciplinárne tímy. Ako 

špecifický doplnok k vyššie uvedeným zručnostiam v oblasti systémového myslenia a komplexnosti bude 

Priemysel 5.0 musieť investovať do budovania myslenia, zručností a schopností udržať dlhodobé 

partnerstvá, cezhraničnú spoluprácu a riadenie, vrátane medziodborovej spolupráce pri tvorbe. Tieto 

zručnosti nie sú v súčasnosti základom učebných osnov v stredoškolskom ani vo vysokoškolskom 

vzdelávaní a zvyčajne prichádzajú ako výsledok neskoršej fázy, zrelosti a celoživotného vzdelávania. 

Bude ich potrebné rozvíjať už od útleho veku, a to si opäť vyžaduje revíziu štruktúr a zakotvených 

postupov vzdelávania a vzdelávacích inštitúcií. Bude tiež potrebné, aby sa to prioritne učili členovia 

rozhodovacích orgánov, správnych rád a stredný manažment v celej Európe, v podnikoch a vo verejnom 

sektore, aby sa umožnilo jedno z najkritickejších medzisektorových prepojení: medzi verejným a 

súkromným sektorom, medzi priemyselnou a verejnou správou pri riadení spoločných vecí a na 

dosiahnutie spoločného dobra. 

Aby bol prechod na Priemysel 5.0 účinný, bolo by potrebné, aby boli ambície zosúladené s rozsahom 

výziev, ktorým čelí svet a Európa a zároveň sa boli zacielené na vnútroštátne a medzinárodné politiky, 

ako aj na kritické národné subjekty, ako sú obce, regionálne orgány a miestne komunity, kde 

spotrebiteľské správanie a verejné výdavky stimulujú dopyt. 

Priemysel 5.0 predstavuje pre Európu príležitosť na zmenu kvality jej vedúceho postavenia vo svete 

prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, otvorenosti6 a vedúceho postavenia pri stanovovaní 

štandardov a noriem pre novú výrobu, udržateľnosť, etiku a digitálnu ekonomiku/spoločnosť. Príklad: 

v Európe sa v súčasnosti po použití zbiera a vracia do hodnotového reťazca menej ako 1 % textilu a trendy 

sa zhoršujú, nie zlepšujú. Stanovenie ambície v tomto odvetví v kontexte tejto vízie Priemyslu 5.0 

zameraného na regeneráciu, zásady obehového hospodárstva a materiálové toky/využitie by vyslalo 

aktérom v hospodárstve silný signál, že politika sa prispôsobuje novej hospodárskej paradigme. 

Stanovenie cieľa EÚ (vo výške napríklad 50 % textilných materiálov do roku 2030 vrátených do 

hodnotového reťazca) by bolo vhodné. Zároveň by bolo potrebné zamerať sa výskum a vývoj nových 

 
5 napr. na testovanie a obstarávanie nových riešení 
6 a zároveň posilnenie strategickej autonómie 
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technológií, ktoré majú veľký potenciál a vplyv a podporiť zosúladenie aktérov hodnotového reťazca a 

vytvorenie vlastného dopytu, zosúladenie kapitálu a investícií do infraštruktúry. To by však muselo byť 

sprevádzané náležitými obchodnými a rozvojovými politikami, ktoré by podporovali spoluprácu, 

sekundárny trh a infraštruktúru obehového hospodárstva v tretích krajinách, aby sa zabezpečil 

spravodlivý a čestný prechod/transformácia. 

Globálne vedúce postavenie by sa ďalej posilnilo využitím inštitúcií a precedensov na tvorbu globálnych 

finančných pravidiel, použitých po úverovej kríze. Európa by mohla zriadiť "Radu pre priemyselnú 

stabilitu", ktorá by bola obdobou Rady pre finančnú stabilitu, pričom by sa uznal rozsah systémových, 

strategických rizík, ktorým čelí obchod a priemysel v Európe i na celom svete a ktoré vyplývajú z viacerých 

prepojených šokov a stresov, ako aj nákladov na prechod/transformáciu.  

To by znamenalo identifikovať7 priemyselné odvetvia a podniky, ktoré sú považované za "príliš 

systémovo dôležité na to, aby zlyhali", pričom zlyhanie znamená zlyhanie transformácie čestným a 

spravodlivým spôsobom. Zároveň je nutné splniť ciele zelenej stratégie Zelenej dohody EÚ. Od týchto 

podnikov by sa vyžadovalo, aby preukázali dôkaz o zmene na splnenie požiadaviek na dekarbonizáciu, 

že majú opatrenia na zvýšenie odolnosti, obehového hospodárstva a iné – spĺňajúce princípy obehového 

hospodárstva, regeneračných postupov. Zároveň by museli dokázať splnenie požiadaviek 

zainteresovaných strán (ľudia – planéta – udržateľná prosperita), aby mali naďalej prístup k úverom, 

regulačným povoleniam a licenciám na prevádzku. Európa by mala využívať aj dohody „Free trade 

Agreement“, ktoré pojednávajú o voľnom obchode, rokovania na spoluprácu s partnermi o spôsoboch, 

ako zvýšiť udržateľnosť priemyslu, implementovanie štandardov ekodizajnu alebo pripravovanú 

produktovú politiku a zabezpečenie dôstojnej práce a sociálnych kritérií. 

Inovačná politika sa podľa definície zameriava na technologicky vyspelejšie regióny, ktoré sú na špičke 

technologického pokroku. Priemysel 5.0 vďaka svojim základným zásadám inklúzie a odolnosti, 

predpokladá posilnenie inovácií systémov v regiónoch na periférii alebo v tých, ktoré čelia štrukturálnym 

zmenám a zasluhujú si osobitnú politickú pozornosť, napr. zohľadnenie rôznych úrovní technologického 

rozvoja pri rozvoji výskumu a inovačných programov. 

Regionálny rozmer si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť pri navrhovaní priemyselnej politiky. Priemyselný a 

technologický pokrok má silnú väzbu na aglomeráciu a priemysel má tendenciu sústreďovať sa (najmä v 

nových vznikajúcich hodnotových reťazcoch) v inovatívnejších a vedúcich regiónoch. Hospodárske 

 
7 na celosvetovej a miestnej úrovni 
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rozdiely medzi regiónmi v Európe pretrvávajú a prehlbujú sa, čo vedie k vzniku pozitívnych kruhov v 

kľúčových regiónoch a začarovaných kruhov na perifériách. Okrem toho aj klíma bude mať výrazný vplyv 

na menej rozvinuté regióny závislé od emisií uhlíka. To všetko vedie k rastúcemu počtu „opustených" a 

„deindustrializovaných" regiónov v EÚ (nielen regiónov, ktoré boli predtým závislé od uhlia). 

Priemysel 5.0 ponúka príležitosť, ako sa vyrovnať s úpadkom regiónov, posilniť európsku odolnosť a 

bezpečnosť prostredníctvom regionálnych plánov obnovy a rozvoja, ktoré lokalizujú transformačné 

stratégie a spájajú hospodárske programy revitalizácie so sociálnou podporou a aktívnymi politikami 

trhu práce. Cielená podpora a stimuly na rozvoj nových podnikov a ich schopností a budovanie kapacít 

na realizáciu štrukturálnych reforiem na regionálnej úrovni by mali zlepšiť kvalitu inštitúcií, 

modernizovať priemyselnú infraštruktúru, zvyšovať kvalifikačnú štruktúru a umožniť rozvoj politík, ktoré 

by umožnili prechod k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou. Tieto plány musia byť podporené 

stratégiami inteligentných špecializácií, ktoré predstavujú regionálnu a inovačne orientovanú formu 

priemyselnej politiky s cieľom uvoľniť skryté komparatívne výhody regiónu. Podpora musí byť 

poskytovaná vo forme budovania kapacít, aby sa zabezpečilo účinné využívanie dostupných 

mechanizmov financovania, ako aj formulovanie individuálneho prístupu pre každý región. Zavádzanie 

obehového hospodárstva s jeho decentralizovanými hodnotovými reťazcami ponúka príležitosti na 

vytváranie lokálnych pracovných miest. 

Dočasný krízový rámec – opatrenia na flexibilitu pravidiel poskytovania štátnej pomoci8 

Európska komisia prijala 23. marca 2022 Dočasný krízový rámec (ďalej len „DKR“), je zverejnený v 

Úradnom vestníku EÚ zo dňa 24. marca 2022, 2022/C 131 I/01. Účelom DKR má byť rámec pre štátnu 

podporu hospodárstva členských štátov EÚ vo vzťahu k riešeniu krízových situácií vzniknutých kvôli 

vojnovej invázii Ruskej federácie na území Ukrajiny. DKR má umožniť štátom využívať možnosti 

flexibility, ktoré sú stanovené v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli efektívne podporovať 

hospodárstvo počas obdobia tejto krízovej politickej situácie (prvotne do 31. decembra 2022). 

V predchádzajúcom období prijala EÚ tieto kľúčové dokumenty na podporu Ukrajiny, resp. vo vzťahu k 

sankciám, ktoré boli prijaté konsenzuálne zo strany EÚ a jej medzinárodných partnerov od februára 

2022: 

 
8 EUR-Lex - 52022XC0324(10) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.SLK
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Na pomoc Ukrajine bolo vydané: 

▪ Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/313 z 24. februára 2022 o poskytnutí 

makrofinančnej pomoci Ukrajine; 

▪ Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/338 z 28. februára 2022 o opatrení pomoci v rámci Európskeho 

mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie 

smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám; 

▪ Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/339 z 28. februára 2022 o opatrení pomoci v rámci Európskeho 

mierového nástroja na podporu ukrajinských ozbrojených síl; 

▪ Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022, ktorým sa konštatuje skutočnosť, 

že došlo k hromadnému prílevu vysídlených osôb z Ukrajiny v zmysle článku 5 smernice 2001/55/ES, 

a zavádza sa dočasná ochrana; 

▪ Oznámenie Komisie, ktorým sa poskytujú operačné usmernenia týkajúce sa riadenia vonkajších 

hraníc, s cieľom uľahčiť prekračovanie hraníc medzi EÚ a Ukrajinou 2022/C 104 I/01; 

▪ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a 

sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Európska solidarita s utečencami a ľuďmi, ktorí utekajú pred 

vojnou na Ukrajine“. 

Reštriktívne opatrenia voči Ruskej federácii boli uvedené v nasledujúcich dokumentoch: 

▪ Rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/333 z 25. februára 2022 o čiastočnom pozastavení uplatňovania 

Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní 

víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie; 

▪ Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie 

Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (novelizované); 

▪ Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na 

konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny 

(novelizované); 

▪ Nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, 

subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (novelizované); 

▪ Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie 

Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (novelizované); 
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▪ Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na 

konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny 

(novelizované); 

▪ Rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým 

osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (novelizované). 

Európska komisia konštatuje, že tieto opatrenia síce vážne ovplyvňujú ruské hospodárstvo, ale majú aj 

enormný vplyv na hospodárstvo EÚ a predpokladá sa, že táto situácia bude pretrvávať aj v 

nadchádzajúcich mesiacoch. Je nevyhnutné zmierniť hospodársky vplyv vojny, podporovať podniky a 

odvetvia, ktoré sú ňou vážne zasiahnuté a konať koordinovane. 

V prípade tejto bezprecedentnej situácie Komisia umožní členským štátom využívať flexibilitu, ktorú 

poskytujú pravidlá štátnej pomoci a popritom bude chrániť rovnaké podmienky na jednotnom trhu. 

Dočasným krízovým rámcom sa dopĺňa existujúci súbor nástrojov štátnej pomoci mnohými ďalšími 

možnosťami, ktoré už majú členské štáty k dispozícii, ako sú napríklad opatrenia poskytujúce 

kompenzáciu spoločnostiam za škody, ktoré boli priamo spôsobené výnimočnými okolnosťami, a 

opatrenia uvedené v oznámeniach Komisie o vývoji na trhu s energiou. 

Nový rámec umožní členským štátom: 

▪ poskytnúť obmedzené sumy pomoci spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou alebo súvisiacimi 

sankciami a odvetnými sankciami,  

▪ zabezpečiť, aby podniky mali naďalej k dispozícii dostatočnú likviditu,  

▪ poskytne kompenzáciu spoločnostiam za dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku mimoriadne 

vysokých cien plynu a elektrickej energie. 

Tieto druhy opatrení budú dostupné aj pre spoločnosti, ktoré možno zaradiť do kategórie podniky v 

ťažkostiach, keďže vzhľadom na súčasné okolnosti nasledujúce hneď po pandémii koronavírusu môžu 

čeliť akútnym potrebám likvidity. Sankcionované subjekty pod kontrolou Ruska budú z rozsahu 

pôsobnosti týchto opatrení vylúčené. 

Ak chcú členské štáty minimalizovať vplyv prudkého rastu vstupných nákladov, môžu okamžite zaviesť 

systémy poskytovania pomoci až do výšky 400 000 EUR na podnik zasiahnutý krízou. Komisia je 

pripravená okamžite spolupracovať s členskými štátmi na hľadaní schodných riešení, ktoré ochránia túto 
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dôležitú súčasť nášho hospodárstva, pričom treba využiť úplnú flexibilitu, ktorú poskytujú pravidlá 

štátnej pomoci. 

V záujme zachovania rovnakých podmienok na jednotnom trhu obsahuje nový dočasný krízový rámec 

viacero záruk. Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby pri poskytovaní pomoci na dodatočné náklady spojené 

s mimoriadne vysokými cenami plynu a elektrickej energie zahrnuli požiadavky v oblasti udržateľnosti. 

Dočasným krízovým rámcom štátnej pomoci na podporu hospodárstva v kontexte invázie Ruska na 

Ukrajinu, ktorý je založený na článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len 

„ZFEÚ“), sa uznáva, že hospodárstvo EÚ je vážne narušené. V záujme nápravy sa v dočasnom krízovom 

rámci stanovujú tri druhy pomoci: 

▪ Obmedzené sumy pomoci: Členské štáty budú môcť zaviesť schémy, aby mohli udeliť až 35 000 EUR 

spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia v odvetviach poľnohospodárstva, rybárstva a 

akvakultúry, a až 400 000 EUR spoločnostiam zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia vo všetkých 

ostatných odvetviach. Táto pomoc nemusí byť prepojená s rastom cien energie, keďže kríza a 

reštriktívne opatrenia voči Rusku ovplyvňujú hospodárstvo viacerými spôsobmi, vrátane fyzického 

narušenia dodávateľského reťazca. Túto podporu možno poskytovať v akejkoľvek forme, vrátane 

priamych grantov. 

▪ Podpora likvidity vo forme štátnych záruk a dotovaných úverov: Členské štáty budú môcť 

poskytnúť i) dotované štátne záruky s cieľom zabezpečiť, aby banky naďalej poskytovali úvery 

všetkým spoločnostiam zasiahnutým súčasnou krízou, a ii) verejné a súkromné úvery s dotovanými 

úrokovými sadzbami. 

- Členské štáty môžu poskytnúť štátne záruky alebo zriadiť záručné schémy na podporu 

bankových úverov poskytovaných podnikom. Tie by mali zvýhodnenú výšku poplatkov v podobe 

znížených ročných poplatkov v porovnaní s odhadovanou trhovou sadzbou a vzťahovali by sa na 

nové úvery pre malé a stredné podniky (MSP), ako aj pre ostatné druhy podnikov. 

- Členské štáty môžu podnikom povoliť brať si verejné a súkromné úvery s dotovanými úrokovými 

sadzbami. Tieto úvery sa musia poskytovať s úrokovou sadzbou, ktorá sa aspoň rovná 

bezrizikovej základnej sadzbe plus osobitnej prirážke za úverové riziko uplatniteľnej na MSP a 

ostatné druhy podnikov. 

V prípade oboch druhov podpory existujú obmedzenia týkajúce sa maximálnej výšky úveru, ktoré sú 

založené na prevádzkových potrebách spoločností, pričom sa zohľadňuje ich obrat, náklady na energiu 
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alebo špecifické potreby likvidity. Tieto úvery môžu pokrývať potreby investícií, ako aj prevádzkového 

kapitálu. 

▪ Pomoc na kompenzáciu vysokých cien energie: Členské štáty budú môcť spoločnostiam, najmä 

intenzívnym odberateľom energie, čiastočne kompenzovať dodatočné náklady v dôsledku 

mimoriadneho rastu cien plynu a elektrickej energie. Túto podporu možno poskytovať v akejkoľvek 

forme, vrátane priamych grantov. Celková pomoc na príjemcu nemôže presiahnuť 30 % 

oprávnených nákladov a môže dosahovať maximálnu výšku dva milióny EUR v ktoromkoľvek 

momente. Ak spoločnosť utrpí prevádzkové straty, môže byť potrebná ďalšia pomoc na 

zabezpečenie pokračovania hospodárskej činnosti. Na tento účel môžu členské štáty poskytnúť 

pomoc presahujúcu tieto stropy, a to až do výšky 25 miliónov EUR pre energeticky náročných 

odberateľov a až do výšky 50 miliónov EUR pre spoločnosti pôsobiace v konkrétnych odvetviach, ako 

je výroba hliníka a iných kovov, sklenených vlákien, buničiny, hnojív alebo vodíka a mnohých 

základných chemikálií. 

Dočasný krízový rámec pomôže zacieliť podporu pre hospodárstvo a zároveň obmedzí negatívne 

dôsledky pre rovnosť podmienok na jednotnom trhu. 

Obsahuje preto viacero záruk: 

▪ Metodika proporcionality: Malo by existovať prepojenie medzi výškou pomoci, ktorá sa môže 

podnikom poskytnúť a rozsahom ich hospodárskej činnosti, miere ich vystavenia hospodárskym 

dôsledkom krízy, a to prispôsobením výšky pomoci na základe ich obratu a nákladov na energiu; 

▪ Podmienky oprávnenosti: Definícia energeticky náročných odberateľov je stanovená odkazom na 

článok 17 ods. 1 písm. a) smernice o zdaňovaní energie, t. j. ide o podniky, v prípade ktorých nákup 

energetických výrobkov predstavuje najmenej 3 % ich výrobnej hodnoty; 

▪ Požiadavky na udržateľnosť: Členské štáty sa vyzývajú, aby na poskytnutie pomoci na dodatočné 

náklady v dôsledku mimoriadne vysokých cien plynu a elektrickej energie nediskriminačným 

spôsobom zvážili stanovenie požiadaviek týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo 

bezpečnosti dodávok. Pomoc by preto mala pomôcť podnikom riešiť krízu a zároveň položiť základy 

pre udržateľnú obnovu. 

Dočasný krízový rámec sa bude uplatňovať do 31. decembra 2022. V záujme právnej istoty Komisia 

pred týmto dátumom posúdi, či treba lehotu predĺžiť. Počas obdobia uplatňovania rámca bude Komisia 

takisto preskúmavať jeho obsah i rozsah, a to vo svetle vývoja na trhoch s energiou a trhoch s ostatnými 

vstupmi a všeobecnej hospodárskej situácie. 
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Dočasným krízovým rámcom, ktorý bol v marci 2022 prijatý, sa dopĺňajú rozsiahle možnosti členských 

štátov navrhovať opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami štátnej pomoci EÚ. Napríklad pravidlá EÚ 

v oblasti štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomôcť podnikom, ktoré zápasia s nedostatkom 

likvidity a potrebujú naliehavú pomoc. V článku 107 ods. 2 písm. b) ZFEÚ sa členským štátom navyše 

umožňuje, aby podnikom nahradili škodu priamo spôsobenú mimoriadnymi udalosťami, ako sú tie, ktoré 

boli spôsobené súčasnou krízou. 

Zriadenie Európskej akadémie pre batérie na podporu zručností pre rýchlo sa rozvíjajúci ekosystém 

batérií v Európe 

Európska komisia oznámila dňa 23. februára 20229, že v gescii Európskej aliancie pre batérie bola 

zriadená nová Európska akadémia pre batérie na podporu zručností pre rýchlo sa rozvíjajúci ekosystém 

batérií v Európe.  

Na šiestom zasadnutí na vysokej úrovni Európskej aliancie pre batérie, na ktorom sa prediskutoval 

pokrok dosiahnutý pri rozvoji hodnotového reťazca batérií v Európe a riešili sa najnaliehavejšie výzvy 

ďalšieho postupu, predstavila Komisia aj iné prioritné oblasti činnosti Európskej aliancie pre batérie na 

rok 2022. V členských štátoch EÚ sa vyvíja 111 veľkých projektov v oblasti batérií, pričom celková úroveň 

investícií v celom hodnotovom reťazci dosahuje 127 miliárd EUR. 

Európska akadémia pre batérie bola zriadená na základe podpisu vyhlásenia o zámere medzi Európskym 

inovačným a technologickým inštitútom a EIT InnoEnergy. Európska komisia Akadémiu podporí grantom 

vo výške 10 miliónov EUR v rámci iniciatívy REACT-EU. Cieľom akadémie je účinne koordinovať v tejto 

oblasti úsilie o rekvalifikáciu a zvyšovanie zručností na európskej úrovni a zabezpečiť okamžité zavedenie 

vysokokvalitnej odbornej prípravy vo všetkých členských štátoch. Ide o súčasť programu EÚ v oblasti 

zručností, Paktu zručností a príspevku EÚ k uspokojeniu dopytu po  

800 000 pracovníkoch, ktorí budú do roku 2025 potrebovať rekvalifikáciu alebo zvýšenie zručností v 

odvetví batérií. 

Komisia predstavila aj ostatné prioritné oblasti činnosti na rok 2022, konkrétne: 

▪ rýchle schválenie a prijatie návrhu nariadenia Komisie o udržateľných batériách, 

▪ zlepšenie a uľahčenie prístupu k financovaniu projektov v Európe s podporou Európskej investičnej 

banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj, osobitnej skupiny pre materiály pre čisté technológie 

 
9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_1256 
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(zahŕňajúcej Komisiu, ako aj Európsku alianciu pre suroviny a Európsku alianciu pre batérie, ktoré 

koordinuje Európsky inovačný a technologický inštitút a Fondu pre udržateľné materiály pre batérie 

Európskej aliancie pre batérie, 

▪ príprava a zavádzanie vnútroštátnych programov rekvalifikácie a zvyšovania zručností, ktoré by 

zodpovedali špecifickým potrebám jednotlivých krajín, v spolupráci s novozriadenou Európskou 

akadémiou pre batérie. 

V zdôvodnení predkladaných aktivít zástupcovia Komisie zdôraznili, že Európa je dnes globálnym 

centrom vývoja batérií, pričom v členských štátoch vzniká 20 gigatovární. Do roku 2030 by sa malo každý 

rok vyrábať toľko batérií, aby sme mohli poháňať približne 11 miliónov elektrických vozidiel, čím sa rýchle 

priblížime k strategickej autonómii v tomto kľúčovom odvetví. Pokračovanie úspechov Európskej únie v 

odvetví batérií však závisí od schopnosti čeliť najnaliehavejším výzvam, t. j. zabezpečeniu kritických 

surovín a zručností. A na to je potrebný systematickejší prístup. Zároveň je najvyšší čas prijať nový 

regulačný rámec, ktorým sa zabezpečí, aby sa na trh EÚ dostali len najekologickejšie, najvýkonnejšie a 

najbezpečnejšie batérie. 

Transformačné inovácie musia byť sprevádzané zručnosťami a vzdelávaním novej éry. Európska aliancia 

pre batérie funguje v rámci najväčšieho inovačného ekosystému v Európe, ktorým je Európsky inovačný 

a technologický inštitút. Európska akadémia pre batérie poskytne tisíckam pracovníkov a študentov 

zručnosti, ktoré inovačné spoločnosti a startupy potrebujú na to, aby rástli a dostali sa v oblasti 

technológií na svetovú špičku. Okrem toho bude investovať aj do inovačného ekosystému, ktorý bude 

podporovať európsky dodávateľský reťazec batérií prostredníctvom platforiem, centier a učebných 

osnov odbornej prípravy prispôsobených požiadavkám konkurencieschopnejšej Európy. 

Európsku alianciu pre batérie zriadila Európska komisia v roku 2017 s cieľom vytvoriť úplný, celosvetovo 

konkurencieschopný a udržateľný hodnotový reťazec batérií v EÚ. Išlo o súčasť širšieho cieľa zabezpečiť 

strategickú autonómiu v odvetví, ktoré má zásadný význam pre prebiehajúcu zelenú a digitálnu 

transformáciu európskeho hospodárstva. 

Aliancia poskytla rámec na spoluprácu Komisie, členských štátov, Európskej investičnej banky a aktérov 

v oblasti priemyslu a inovácií na spoločnej agende. Základné ciele a politiky boli stanovené v 

strategickom akčnom pláne pre batérie, prijatom v roku 2018. 

Činnosť aliancie pôsobí ako katalyzátor rýchleho rozvoja ekosystému batérií. Ročná pridaná hodnota, 

ktorú vytvorí plne rozvinutý európsky ekosystém batérií, sa odhaduje na približne 625 miliárd EUR do 
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roku 2030. Činnosti Európskej aliancie pre batérie, vrátane dohľadu nad prácou Akadémie a vytváraním 

vzdelávacích programov a spravodajských centier koordinuje EIT InnoEnergy – jedno zo znalostných a 

inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). 

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

legislatívne dokumenty  

Prezentácia NP SRI na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR  

Na rokovaní tripartity dňa 4. apríla 2022 na Úrade vlády SR bola v bode 13. jedným zo sociálnych 

partnerov, členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, predložená súhrnne za všetkých 

sociálnych partnerov, zúčastnených na realizácii projektových úloh, informačná správa „Prezentácia NP 

SRI – prínos a výsledky pre sociálnych partnerov a Slovenskú republiku“. Národný projekt SRI bol 

doposiaľ jediným strategickým národným projektom, ktorého priebeh a výsledky boli v rámci sociálneho 

dialógu prerokované na pôde Hospodárskej a sociálnej rady SR. Informačná správa sa týkala spracovania 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a definovania sektorových odporúčaní všetkých 24 

sektorových rád na zabezpečenie kvalifikovaných ľudských zdrojov v horizonte do roku 2030, v súlade s 

existujúcimi a nastupujúcimi inovačnými zmenami a technologickými trendami.  

Stratégie rozvoja ľudských zdrojov a manažérske zhrnutia k stratégiám za 24 sektorov národného 

hospodárstva sú prístupné na odkaze: https://www.sustavapovolani.sk/wp-

content/uploads/2022/03/24-sektorovych-strategii-rozvoja-ludskych-zdrojov_marec-2022.zip 

Na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR boli spracované nasledovné podklady, pričom rámcovo 

odzneli vybrané informácie aj priamo na rokovaní: 

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

(ďalej len „NP SRI“) sa realizuje pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, v časovom rozpätí od apríla 2019 do decembra 2022. Ide o celoslovenský, strategický a 

tripartitný národný projekt, ktorý sa uskutočňuje v rámci aktívnej spolupráce so zástupcami 

zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií, zástupcov vzdelávacích inštitúcií na všetkých 

stupňoch vzdelávacieho systému, vedeckých inštitúcií, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy a 

odborových organizácií.  

https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/03/24-sektorovych-strategii-rozvoja-ludskych-zdrojov_marec-2022.zip
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/03/24-sektorovych-strategii-rozvoja-ludskych-zdrojov_marec-2022.zip
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NP SRI rámcovo nadväzuje na výsledky troch etáp projektu NSP (Národná sústava povolaní) v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení.  

Hlavné ciele NP SRI a realizované úlohy sú:  

▪ vytvorenie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, vo vzťahu k uplatneniu 

existujúcich aj nastupujúcich inovačných zmien a trendov v technológiách,  

▪ identifikovanie kľúčových inovácií, definovanie prenosu aktuálnych inovačných trendov a zmien do 

odborných vedomostí, odborných zručností a kompetencií v sektoroch – odvetviach národného 

hospodárstva,  

▪ navrhovanie sektorových opatrení a súvisiacich aktivít na realizáciu potrebných zmien v systéme 

formálneho a neformálneho vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania pre trh 

práce za účelom zabezpečenia adekvátne kvalifikovaných ľudských zdrojov v potrebnom počte, pre 

podporu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a udržateľného rastu vo výhľade do roku 

2030,  

▪ tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (NŠZ) s osobitným zameraním na identifikáciu 

inovačných procesov a budúcich potrebných odborných vedomostí, odborných zručností a 

kompetencií kvalifikovanej pracovnej sily,  

▪ analyzovanie a vyhodnocovanie sektorových ukazovateľov v rámci monitoringu aktuálneho a 

budúceho stavu v sektoroch SR, zohľadňujúce aj regionálne špecifiká (napr. zamestnanosť a jej 

štruktúrne zmeny, nezamestnanosť, uplatnenie absolventov, HDP, produkcia, export, sociálne 

ukazovatele, a pod.),  

▪ revízia národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08,  

▪ vytvorenie rankingu efektivity poskytovania vzdelávania v stredných a vysokých školách a 

programov ďalšieho celoživotného vzdelávania pre konkrétny sektor,  

▪ vytvorenie sektorových dohôd a partnerstiev medzi zamestnávateľmi a inštitúciami vzdelávania, 

vedy a výskumu za účelom prípravy kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb a požiadaviek 

zamestnávateľov v konkrétnom regióne,  

▪ aktívna podpora a efektívna spolupráca sociálnych partnerov pri tvorbe analytických materiálov a 

súčinnosť pri realizácii z nich vyplývajúcich opatrení na základe sektorových a medzisektorových 

partnerstiev,  

▪ udržateľnosť fungovania systému sektorových rád ako jedinečného konštruktu spolupráce 

sociálnych partnerov a všetkých zainteresovaných subjektov trhu práce Slovenskej republiky, 

podpora ich aktívnej činnosti vo vzťahu k napĺňaniu potrieb trhu práce, analýzam zmien, náležitej a 
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včasnej adaptabilite subjektov trhu práce na tieto zmeny za účelom zabezpečenia trvalo 

udržateľného rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky.  

24 sektorových rád je zriadených na základe ustanovení § 35 b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v platnom znení. Každá sektorová rada reflektuje určené odvetvie/ia národného 

hospodárstva. Je vytvorená ako nezávislé profesijné a odborné združenie zástupcov sociálnych 

partnerov, asociácií a zväzov zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií, vzdelávacích 

inštitúcií všetkých stupňov, vedeckých a výskumných organizácií, orgánov štátnej správy a územnej 

samosprávy v Slovenskej republike. Členovia sektorovej rady sú nominovaní ako reprezentatívne 

osobnosti, majú profesionálnu pôsobnosť, autoritu a významné postavenie v príslušnom sektore 

národného hospodárstva. Sektorová rada má celoslovenskú pôsobnosť v oblasti zabezpečovania 

aktívneho monitorovania potrieb sektora vo vzťahu k potrebám trhu práce. NP SRI disponuje neustále 

aktualizovanou informačnou bázou, všetky relevantné informácie sú dostupné na 

www.sustavapovolani.sk; www.sri.sk.  

Za prínosy strategického charakteru pre aktuálny a budúci trh práce a efektívne riadenie aktívnej 

politiky zamestnanosti a vzdelávacej politiky sa považuje identifikácia a vykonateľnosť navrhovaných 

opatrení a aktivít, definovaných prierezovo vo vzťahu k analytickým výstupom všetkých sektorových rád, 

ako sú napr.:  

▪ podpora transformácie ekonomiky na digitálnu, s dôrazom na budovanie kapacít v oblasti transferu 

inovácií, vedy a výskumu, realizáciou zosúladených opatrení vecne príslušných rezortov, budovania 

a podpory centier excelentnosti v oblastiach špičkových technológií, vytvárania príležitostí a 

podpory pre výskum v týchto oblastiach na všetkých úrovniach vedeckého bádania a otvorení vedy 

pre verejnosť formou open a digitálnych laboratórií;  

▪ dokončenie digitálnej transformácie vzdelávania, vrátane kurikulárnej reformy a dôrazu na rozvoj 

digitálnej gramotnosti v zmysle digitálneho kompetenčného rámca DigComp 2.1, definovaného na 

úrovni EÚ;  

▪ čo najrýchlejšie začlenenie SR do Európskej vesmírnej agentúry ako jej riadneho člena;  

▪ vytvorenie sektorových partnerstiev medzi akademickými a priemyselnými inštitúciami, 

zaoberajúcimi sa vývojom a implementáciou technológií kozmického inžinierstva, s cieľom efektívnej 

spolupráce v oblasti kozmického inžinierstva a prípravy budúcich odborníkov a špecialistov;  

▪ systematický rozvoj digitálnej, mediálnej, finančnej, environmentálnej, podnikateľskej a zdravotnej 

gramotnosti v systéme celoživotného vzdelávania;  
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▪ realizácia experimentálnych študijných odborov reagujúcich na inovatívne trendy a technologické 

zmeny orientovaných na informačné technológie, programovanie, umelú inteligenciu, Big data, 

Cloud, smart technológie, 3D tlač, elektromobilitu, batériové úložiská, bioplyn a biometán, nové 

materiály, kybernetickú bezpečnosť do prípravy absolventov pre trh práce;  

▪ systematické vyhľadávanie talentov a podpora ich rozvoja v školách a na pracovisku zamestnávateľa 

(motivácia k výkonu, motivácia k osobnému rozvoju);  

▪ posilnenie postavenia STEM predmetov, zavedenie povinnej maturitnej skúšky aspoň z jedného 

prírodovedného predmetu;  

▪ umožnenie transformácie časti všeobecných gymnázií na gymnáziá so zameraním na informatiku a 

úpravou príslušných normatívov na zefektívnenie výučby týchto odborov;  

▪ legislatívne umožnenie a inštitucionálne zabezpečenie uznávania čiastočných kvalifikácií (napr. vo 

forme mikrokreditov), a to nezávisle od vzdelávacej cesty, v ktorej boli dosiahnuté;  

▪ inštitucionálne zabezpečenie a na zmluvnom základe vytváranie regionálnych partnerstiev s 

reprezentatívnymi spoločnosťami a klastrami, za účelom praktického vzdelávania SŠ pedagógov a 

zároveň umožnenie odborníkom z praxe podieľať sa na vzdelávaco-výchovnom procese v školách;  

▪ zmena prístupu k doplňujúcemu pedagogickému štúdiu pre odborníkov z praxe a učiteľov odborných 

a všeobecno-vzdelávacích predmetov so zameraním na manažérske vzdelávanie a výchovu k 

podnikaniu, vzdelávanie v IKT (digitálne zručnosti, umelá inteligencia, nové formy vzdelávania), 

jazykové vzdelávanie; didaktiku vyučovania, inovatívne metódy vo vzdelávaní, mäkké zručnosti;  

▪ akcentovanie profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti on-line, 

hybridného a dištančného vzdelávania, inovácií, inovatívnych metód a foriem vyučovania, rovnako 

aj v oblasti kľúčových kompetencií (napr. digitálna gramotnosť, finančná gramotnosť a pod.);  

▪ pravidelná aktualizácia obsahov štátnych vzdelávacích programov prierezovo, a to aj na úrovni 

primárneho vzdelávania, ale najmä pre oblasť stredného odborného vzdelávania, efektívny prenos 

aktuálnych informácií o nových technológiách a technologického know-how do odborného školstva;  

▪ vytvorenie funkčného informačného systému o vzdelávaní v oblasti nových digitálnych technológií 

prierezovo pre potreby všetkých sektorov; vytvorenie verejne dostupných databáz s podporou 

vyhľadávania informácií k novým digitálnym technológiám a možnostiam vzdelávania, prípadne 

globálnym európskym a svetovým trendom a zdrojom dát pre sektory;  

▪ vytvorenie systému na podporu podnikového vzdelávania, ako základu budovania 

konkurencieschopnosti zamestnávateľov v SR, prostredníctvom osvedčených nástrojov, ako sú 

podnikové tréningové programy, individuálne vzdelávacie účty, vytvorenie podmienok pre 

kontinuálne odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti automatizácie a robotizácie;  

▪ vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom vnútropodnikových rotačných programov za účelom 

rozširovania ich odborných vedomostí a odborných zručností;  
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▪ vypracovanie národnej stratégie age-manažmentu s podporou pre seniorské programy náhrady 

pracovných síl v strategických sektoroch;  

▪ zavedenie systému duálneho vzdelávania pre vysoké školy a definovanie upraveného obsahu 

študijných programov pre vysoké školy pripravujúce absolventov pre povolania v primárnych, 

sekundárnych a terciárnych sektoroch národného hospodárstva so zameraním na povinnú prax vo 

výrobných spoločnostiach dotknutého sektora;  

▪ vytváranie partnerstiev vysokých škôl s vedecko-výskumnými inštitúciami a zamestnávateľmi v rámci 

aplikovaného výskumu a nastavenie motivačných faktorov na aktívnu spoluprácu vysokých škôl s 

podnikateľským sektorom vo výskume a vývoji;  

▪ sprístupnenie odbornej literatúry a predpisov v elektronickej podobe bezplatne študentom, 

pedagogickým zamestnancom a odbornej verejnosti (v gescii MŠVVaŠ SR, MH SR, ÚNMS SR, MDV 

SR, MV SR);  

▪ modifikovanie kompetencií pre jednotlivé zdravotnícke povolania pre potreby praxe;  

▪ vykonanie legislatívnych zmien v súvislosti so systémom zjednodušeného zamestnávania ľudských 

zdrojov pri príležitostných a sezónnych prácach v agrosektore;  

▪ vytvorenie jednotného verejného komunikačného bodu za účelom sieťovania subjektov v oblasti 

dopravy, logistiky a poštových služieb;  

▪ posúdenie možnosti zriadenia národnej vzdelávacej autority pre sektor verejnej správy (Národný 

inštitút vzdelávania vo verejnej správe), zavedenie kultúry učenia v systéme verejnej správy.  

Poznatky a výsledky analytických zisťovaní, ktoré sú obsahom informatívneho dokumentu, môžu byť 

využité v ďalších etapách tvorby Národnej stratégie politiky zamestnanosti v Slovenskej republike, v 

gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalších rezortov, v prepojení a zohľadnení 

princípov Priemyslu 4.0 a adekvátne napĺňaných potrieb trhu práce vo vzťahu ku koncepcii Práca 4.0, 

resp. už aj Práca 5.0.  

Materiál, ktorého kľúčovým obsahom je 24 sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, má 

informatívny, analytický, prognostický a odporúčací charakter. Je výsledkom činnosti viac ako 900 

expertov zo sektorových rád a ich pracovných skupín. Realizácia navrhovaných opatrení a konkrétnych 

aktivít zo sektorových stratégií dáva predpoklad na zabezpečenie úspešnej konkurencieschopnosti 

slovenského hospodárstva v obdobiach nastupujúcich a intenzívne pôsobiacich inovačných zmien a 

technologických trendov v horizonte roku 2030, udržania úrovne zamestnanosti a ekonomickej 

výkonnosti vo vzťahu k príprave adekvátne kvalifikovaných ľudských zdrojov, adaptabilných nielen k 

inovačným, ale aj k sociálnym zmenám, zohľadňujúcim profesionálny a osobnostný rast každého občana.  
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Prílohy k informatívnej správe obsahujú:  

▪ 24 sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roka 2030, ktoré spracovali experti sektorových 

rád (24 dokumentov zverejnených na odkaze vyššie),  

▪ 24 manažérskych zhrnutí zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov vo forme bulletinov (24 

dokumentov),  

▪ určenie príslušnosti sektorových rád k sociálnym partnerom,  

▪ rozdelenie sektorových rád vo vzťahu k rezortom, kompetentným na realizáciu navrhovaných 

opatrení,  

▪ štatistický prehľad počtu sektorových opatrení a aktivít za jednotlivé sektorové rady.  

Materiál predložil na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky člen HSR SR za AZZZ 

SR, RNDr. Oto Nevický. K predloženej informačnej správe sa pred rokovaním vyjadrili sociálni partneri: 

SOS (Spoločné odbory Slovenska) a AZZZ SR (Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR), ktorá 

vo svojom písomnom stanovisku zdôraznila, že vytvorené sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, 

ktoré sa predkladali v rámci informačnej správy, sú výsledkom činnosti sektorových rád a efektívnej 

súčinnosti sociálnych partnerov na ich tvorbe. Reprezentujú snahu všetkých zúčastnených, 

reprezentatívnych členov sektorových rád o aktívny prístup pri prechode Slovenskej republiky na 

vzdelanostnú spoločnosť, čo je kľúčový faktor pre aktuálnu aj budúcu konkurencieschopnosť nášho 

hospodárstva a kvalitu života našich občanov. V stratégiách sú navrhnuté opatrenia a aktivity na 

skvalitnenie ľudských zdrojov vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, pričom ich realizácia 

bude vyžadovať súčinnosť všetkých rezortov a ďalších aktérov trhu práce a celoživotného vzdelávania 

v horizonte do roku 2030. Zároveň sa identifikovali odborné vedomosti, zručnosti a kompetencie 

budúcich absolventov škôl a zamestnancov, ich schopnosti flexibilne reagovať na inovácie, využívanie 

moderných technológií, a na adekvátne začlenenie sa na trhu práce. Stratégie sú jedinečným príkladom 

efektívneho sociálneho dialógu medzi zúčastnenými sociálnymi partnermi. Udržateľnosť nastaveného 

systému fungovania činností sektorových rád, ktoré sú výnimočným príkladom úspešnej spolupráce 

sociálnych partnerov, a podporu aktívnej činnosti Aliancie sektorových rád, vo vzťahu k napĺňaniu 

potrieb trhu práce, za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja hospodárstva Slovenskej 

republiky sa považuje za kľúčové. Dôležité je, aby sa v budúcom období podarilo zabezpečiť kontinuitu 

fungovania systému a efektívnu finančnú podporu na výkon ďalších cielených aktivít 24 sektorových rád.  

Počas diskusie k téme, ako prizvaný odborník, vystúpila tajomníčka Aliancie, L. Lednárová-Dítětová, 

ktorá odprezentovala činnosť sektorových rád, ich zloženie, ciele, aktivity a obsah realizovaných SSRĽZ 

(stratégie boli členom HSR SR odovzdané počas rokovania aj v tlačenej podobe, vrátane 
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bulletinov/manažérskych zhrnutí za jednotlivé sektorové rady). Minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

M. Krajniak prisľúbil komunikovať všetky diskutované informácie o NP SRI a o realizácii jednotlivých 

SSRĽZ s ministrami osobitne, na pôde vlády SR.  

Na rokovaní HSR SR boli prednesené dve požiadavky:  

1. spolupráca rezortov na implementácii opatrení a aktivít;  

2. udržateľnosť sektorových rád, Aliancie sektorových rád a zabezpečenie finančných zdrojov na 

ich činnosť v ďalšom období po skončení NP SRI (po decembri 2022). 

Za sociálneho partnera ZMOS vystúpil počas rokovania M. Kaliňák, ktorý navrhol pripraviť informáciu 

pre Radu vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu, ktorá je zriadená v gescii MH SR. 

Nápomocný pri celom procese predloženia tejto informácie na rokovaní Rady vlády SR bude osobne M. 

Kaliňák. Rovnako ZMOS navrhovalo uskutočniť tlačové sektorové konferencie v regiónoch, pričom za 

prípravu návrhov, ktoré by sa komunikovali regionálnym médiám a partnerom by bol zodpovedný 

Realizačný tím NP SRI, ZMOS by sa podieľalo na aktívnej spolupráci. 

Dňa 2. mája 2022 bol z rokovania vyhotovený záznam, zverejnený na odkaze: 

https://hsr.rokovania.sk/data/att/176352_zaznam.pdf 

Záznam z rokovania HSR SR zo dňa 04.04.2022, je komplexnou informáciou z prerokovania prezentácie 

Národného projektu SRI – prínos a výsledky pre sociálnych partnerov. Zdôrazňuje potrebu udržateľnosti 

sektorových rád, podporu činnosti Aliancie sektorových rád, odporúčania pre jednotlivé ministerstvá pri 

napĺňaní realizácie SSRĽZ, kontinuitu v zabezpečení fungovania systému a efektívnu finančnú podporu 

pre sektorové rady a Alianciu. 

Obsahuje podporné stanovisko RÚZ, ktoré sektorové stratégie RĽZ definuje ako celospoločenskú 

dohodu, výnimočný príklad sociálneho dialógu, nepolitické výstupy zo stratégií. 

Súčasťou záznamu je stanovisko ministra práce/predsedu HSR SR M. Krajniaka o skutočnosti, že chce 

pokračovať v spolupráci, informovať rezorty o existujúcich sektorových stratégiách RĽZ, informovať o NP 

SRI na pôde vlády SR. 

Záznam sa venuje aj ďalšiemu bodu rokovania HSR SR, ktorý dáva pozitívnu spätnú väzbu o činnosti 

Realizačného tímu SRI. Sociálny partner RÚZ prezentoval v programe činnosť týkajúcu sa Informačného 

https://hsr.rokovania.sk/data/att/176352_zaznam.pdf
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systému ceny práce (mobilita pracovnej sily na Slovensku; riešenie vplyvov vojny na Ukrajine; využitie 

ISCP pre komunikáciu ponuky trhu práce pre ukrajinských občanov). 

Predkladacia správa sa nachádza v Prílohe č. 1. 

Partnerská dohoda 

Dňa 6. 4. 2022 schválila vláda SR, na návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej, Partnerskú dohodu na 

roky 2021 – 2027, strategický investičný plán pre eurofondy, na základe ktorého má Slovensko čerpať 

takmer 13 miliárd EUR. Návrh dohody bol následne predložený EK. Do šiestich kôl Národnej konzultácie 

sa zapojilo vyše 1 100 účastníkov a uskutočnilo sa tiež viac ako 300 expertných stretnutí.  

V novom období majú eurofondy smerovať do piatich cieľov: 

▪ Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 mld. Eur; 

▪ Zelenšie Slovensko: 4,23 mld. Eur; 

▪ Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. Eur; 

▪ Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 mld. Eur; 

▪ Európa bližšie k občanom: 404 mil. eur. 

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu: 441 mil. EUR 

Nové eurofondy budú mať jednoduchšie pravidlá, definované novým zákonom o príspevkoch z fondov 

EÚ schváleným parlamentom v marci 2022. V novom programovom období 2021 – 2027 nahradí 

doterajších šesť operačných programov jediný Program Slovensko a zároveň by sa mala výrazne 

zredukovať byrokracia. Doteraz mal každý z 33 sprostredkovateľských orgánov vlastné pravidlá na 

implementáciu, ktoré by mala nahradiť jednotná metodika a pravidlá a jednoduchšie postupy.  

Akčný plán k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 202410 

24. novembra 2021 schválila vláda Slovenskej republiky koncepčný dokument Stratégia celoživotného 

vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 (ďalej len „Stratégia CŽVaP“) s cieľom definovať 

výhľadové opatrenia v oblasti vzdelávacích politík, ktoré umožnia reagovať na dynamicky sa meniaci trh 

práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systémových zmien v oblasti 

 
10 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27153/1 

https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-parlament-schvalil-zakon-pre-nove-eurofondy-slovensko-bude-cerpat-13-miliard-eur-transparentnejsie-rychlejsie-a-jednoduchsie/index.html
https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-parlament-schvalil-zakon-pre-nove-eurofondy-slovensko-bude-cerpat-13-miliard-eur-transparentnejsie-rychlejsie-a-jednoduchsie/index.html
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27153/1
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vzdelávania pre každého. Stratégia stanovila aj jej následné rozpracovanie vo forme akčných plánov v 

troch trojročných časových etapách.  

Prvú etapu Akčného plánu k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024 

schválila vláda SR dňa 7. apríla 2022.  

Vypracovanie úvodného návrhu Akčného plánu ku Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na 

roky 2022 - 2024 (ďalej len „ AP SCŽVaP”) realizoval v januári 2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania. 

Akčný plán obsahuje plán aktivít na uvedené časové obdobie, ktorý vychádza z definovaných 

tematických oblastí Stratégie a v nich navrhnutých opatreniach. Každé opatrenie obsahuje návrh súboru 

aktivít, smerujúcich k dosiahnutiu cieľov daného opatrenia, ako aj celkových cieľov Stratégie, výstupné 

indikátory, inštitúcie zapojené do ich realizácie a indikáciu možných finančných zdrojov. Financovanie 

aktivít je plánované do veľkej miery zo zdrojov fondov EÚ z programového obdobia 2021-2027 cez 

Program Slovensko. 

Prvé trojročné obdobie AP pre roky 2022- 2024 reaguje na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter 

práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systematických zmien v oblasti vzdelávania pre 

každého. Nosným cieľom schválenej národnej Stratégie CŽVaP je zabezpečiť pre každého občana 

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. AP k Stratégii CŽVaP monitoruje 

tematické oblasti opatrení v národnej Stratégii CŽVaP, ktoré boli navrhnuté v nasledovných štyroch 

tematických oblastiach: 

▪ oblasť kvalifikácií, 

▪ okruh základných zručností a občianskeho vzdelávania, 

▪ nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motivácia občanov k 

celoživotnému vzdelávaniu a 

▪ budovanie systému riadenia zručností a identifikácie potrieb CŽVaP.  

Národná Stratégia CŽVaP obsahuje celkovo 51 opatrení rozdelených do trinástich tematických celkov, 

pričom tento úvodný akčný plán plnenia Stratégie CŽVaP na roky 2022-2024 rieši 45 vybraných opatrení 

vo všetkých navrhnutých tematických celkoch. MŠVVaŠ SR tvorbou AP k Stratégii CŽVaP sleduje spoločný 

cieľ všetkých občanov, a to nájsť vhodné riešenie pre komplexné výzvy rozvoja v oblasti zručností 

obyvateľov Slovenskej republiky, posilnenie ich kompetencií potrebných na udržanie sa na trhu práce, 
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ako aj podpory a rozvoja existujúcich vzdelávacích aktivít smerom na digitálne kompetencie, finančné, 

mediálne, ale aj základné gramotnosti na rozvoj kľúčových a tzv. prenositeľných kompetencií dospelých. 

Predložený materiál má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, na informatizáciu spoločnosti 

a taktiež na sociálnu oblasť. Identifikácia konkrétnych súm pre jednotlivé položky, týkajúce sa hlavne 

informatizácie spoločnosti budú určené až na základe určenia alokácií v rámci Programu Slovensko a tiež 

prostredníctvom nového zákona o celoživotnom vzdelávaní, preto v súčasnosti je možné vypracovať iba 

predbežnú analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Približný odhad finančných prostriedkov 

potrebných na realizáciu jednotlivých opatrení AP k Stratégii CŽVaP na roky 2022-2024 vychádza z 

možnosti čerpania predpokladaných finančných prostriedkov potrebných na plnenie Stratégie CŽVaP na 

roky 2021-2030 zo štátneho rozpočtu, ako aj z finančných zdrojov štrukturálnych fondov EÚ. 

Tematická oblasť 1.1: Druhošancové vzdelávanie a F odbory 

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých, vrátane 

dospelých s nízkou úrovňou základných zručností  

Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou 

úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania 

Opatrenia: 

▪ Aktualizovať štátne vzdelávacie programy pre OVP: v r. 2022 sa bude zhotovovať 16 aktualizovaných 

štátnych vzdelávacích programov (ďalej len „ŠVP“) a následne schválených MŠVVaŠ SR (v spolupráci 

so ŠIOV).  

▪ Rozšíriť ponuku vzdelávania pedagogických zamestnancov 2023 - 2024 Vzdelávacie programy 

inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov – 1 program monitoringu a tútoringu MŠVVaŠ 

SR ŠIOV, PRO, VŠ, právnické osoby, ktoré majú v predmete činnosti vzdelávanie. 

▪ Vytvorenie vzdelávacieho programu na získanie nižšieho stredného vzdelania – druhošancové 

vzdelávanie  

1. Vypracovať a schváliť program na získanie NSV  

2. Rozšíriť ponuku vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytvoriť metodické usmernenie pre 

vzdelávací program – realizovanosť v r. 2023 - 2024: Program na získanie NSV – schválený 

MŠVVaŠ SR a plánované vzdelávacie programy inovačného vzdelávania pedagogických 

zamestnancov. 
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Tematická oblasť 1.2: Zvyšovanie atraktivity a kvality OVP – Centrá excelentnosti OVP 

Cieľ: Podporiť rozvoj ďalšieho odborného vzdelávania 

Podpora budovania kapacít CEOVP v pilotných sektoroch hospodárstva a CEOVP ako tvorca inovácií vo 

vzdelávaní - r. 2022-2024  

Opatrenia: 

▪ Zaviesť CEOVP do praxe v roku 2024 na základe pilotnej fázy, ďalšia podpora CEOVP v oblasti 

dobudovania MTZ a personálnych kapacít, nastavenie cyklov zabezpečovania kvality počiatočného 

a pokračujúceho OVP, osobitné postavenie CEOVP v rámci plánov výkonov stredných škôl, 

zaraďovania do siete a zmien v sieti škôl. 

▪ Zakotviť centrá excelentnosti v legislatíve.  

▪ Pilotné overenie nadpodnikových vzdelávacích centier. 

Tematická oblasť 1.3: Národná iniciatíva pre zlepšovanie základných zručností a pilotné intervenčné 

programy 

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých, vrátane 

dospelých s nízkou úrovňou základných zručností  

Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou 

úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania 

Opatrenia:  

▪ Zakotvenie pojmu základné zručnosti do zákona o CŽV (predpokladá sa participácia Aliancie). 

▪ Pilotné zavedenie nástrojov pre mapovanie, hodnotenie a testovanie úrovne základných zručností 

pre nízkokvalifikovaných dospelých. 

▪ Pilotná schéma financovania poskytovateľov neformálneho vzdelávania v základných zručnostiach 

pre nízkokvalifikovaných dospelých (mimovládne neziskové organizácie s potenciálom pre dosah na 

cieľovú skupinu). 

▪ Inštitucionálna kapacita pre podporu programov vzdelávania v základných zručnostiach z verejných 

zdrojov: Národná sieť pre podporu základných zručností. 



   
 

70 

▪ Rozvoj digitálnych zručností občanov SR - Definovanie nadrezortnej národnej stratégie digitálnych 

zručností s vlastnými opatreniami, odporúčaniami pre rezorty. 

Tematická oblasť 1.4: Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií (predpokladá sa 

participácia Aliancie) 

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR 

Opatrenia: 

▪ Nové definovanie úlohy a postavenia Národnej sústavy kvalifikácií - Vyhodnotiť efektívnosť Národnej 

sústavy kvalifikácií a Slovenského kvalifikačného rámca. 

▪ Prepojenie národných databáz kvalifikácií a vzdelávacích príležitostí s portálom Europass – prepojiť 

národné databázy kvalifikácií a vzdelávacích príležitostí s portálom Europass. 

Tematická oblasť 1.5: Systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia 

sa (predpokladá sa participácia Aliancie) 

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR 

Opatrenia: 

▪ Návrh zákona o uznávaní výsledkov predchádzajúceho vzdelávania – doplnenie do zákona o CŽV 

(priechodnosť vzdelávacieho systému). 

▪ Zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky - Pilotovať majstrovskú skúšku v rámci centier excelentnosti. 

Tematická oblasť 1.6: Zvyšovanie flexibility kvalifikačného systému menšími kvalifikáciami a 

mikrokvalifikáciami (mikrocertifikátmi)  

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR 

Opatrenia: 

▪ Segmentácia existujúcich formálnych kvalifikácií nadobúdaných v strednom odbornom školstve. 

▪ Doplnenie štvrtého subrámca „menšími“ kvalifikáciami požadovanými trhom práce (profesijné 

kvalifikácie).  
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▪ Definovať profesijné kvalifikácie v legislatíve SR (predpokladá sa participácia Aliancie). 

▪ 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) - Definovať 

ustanovenia týkajúce sa anticipácie zručností ako výskumné know-how jednotlivých sektorových rád 

(predpokladá sa participácia Aliancie). 

▪ Jednoznačné vymedzenie terminológie týkajúcej sa potreby zvýšiť flexibilitu vzdelávacieho a 

kvalifikačného systému a dokladovania nadobudnutia kvalifikácie (predpokladá sa participácia 

Aliancie). 

Tematická oblasť 1.7: Krátke študijné programy (short cycle tertiary programs) – úroveň SKKR 5 

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR 

Opatrenia: 

▪ Zavedenie krátkych študijných programov vzdelávania do legislatívy. 

▪ Podpora krátkych študijných programov vzdelávania v kontexte výkonnostných zmlúv. 

▪ Zohľadnenie krátkych študijných programov vzdelávania v akreditačných štandardoch. 

Tematická oblasť 1.8: Vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl (predpokladá sa 

participácia Aliancie) 

Cieľ: Zvýšiť efektívnosť a flexibilitu kvalifikačného systému SR  

Cieľ: Podporiť rozvoj ďalšieho odborného vzdelávania 

Opatrenia: 

▪ Spracovanie novej koncepcie systému trasovania absolventov (STA) - navrhnúť komplexný systém 

trasovania (monitorovania) absolventov stredných a vysokých škôl v podmienkach SR vrátane jeho 

inštitucionálneho zabezpečenia; zakotviť systém trasovania (monitorovania) vzdelávacích 

programov v legislatíve SR; Navrhnúť komplexný systém trasovania (monitorovania) absolventov 

stredných a vysokých škôl v podmienkach SR, vrátane jeho inštitucionálneho zabezpečenia. 

▪ Zabezpečenie trasovania absolventov, ktoré je založené na každoročnom zbere a vyhodnotení 

administratívnych dát, vrátane cieleného spracovania pre potreby stakeholderov. 
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▪ Zabezpečenie národného dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov VŠ. Nastaviť podmienky 

pre realizáciu dotazníkových prieskumov absolventov VŠ (napr. projekt Eurogradate). 

▪ Zabezpečenie národného dotazníkového prieskumu uplatnenia absolventov SŠ. Nastaviť podmienky 

pre realizáciu dotazníkových prieskumov absolventov SOŠ a gymnázií, stredných športových škôl, 

konzervatórií a škôl umeleckého priemyslu.  

▪ Pilotáž schémy „ Stopa našich absolventov“ na 10 fakultách VŠ a 10 SŠ. 

a) Pilotne overiť prípravu, zber a spracovanie dát o absolventoch vybranými poskytovateľmi 

stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, 

b) Podporiť realizáciu trasovania absolventov poskytovateľmi stredoškolského a vysokoškolského 

vzdelávania. 

▪ Podpora zvýšenia výskumných a analytických kapacít pre účely STA. 

Tematická oblasť 1.9: Podpora udržateľnosti systému riadenia sektorových rád so zameraním na 

prenos inovačných procesov a požiadaviek trhu práce do CŽV (predpokladá sa zodpovednosť a 

participácia Aliancie) 

Cieľ: Efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávane zmeny štruktúry pracovných 

miest, posilniť motiváciu tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov zapájať sa do vzdelávania svojich 

zamestnancov, bez vytvárania dodatočnej administratívnej záťaže a zvyšovania nákladov. 

Opatrenia: 

▪ Vytvorenie udržateľného systému riadenia a činnosti sektorových rád v podmienkach SR s cieľom 

podpory zosúlaďovania systému CŽV s potrebami trhu práce - Návrh zákona, ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

▪ Zosúlaďovanie systému CŽV s potrebami trhu práce prostredníctvom NSP a NSK. Tvorba a 

aktualizácia NSP a NSK pod koordináciou Aliancie sektorových rád. Optimalizácia činnosti 

sektorových rád a sektorových expertov pod metodickou, organizačno-technickou koordináciou 

Aliancie sektorových rád. (zodpovednosť Aliancie). 

▪ Tvorba analýz a anticipácie dopytu po vedomostiach a zručnostiach na pracoviskách (AADVZP) vo 

svetle technologických inovácií a premietnutie výsledkov AADVZP kurikulárnymi odbornými 
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komisiami do vzdelávania a do NSK. Vypracovať koncepčný dokument analýzy prieskumu trhu práce 

pre špecifické rezorty hospodárstva. Pripraviť návrh na upravenie vzdelávacích programov a 

kvalifikačných štandardov. (zodpovednosť Aliancie). 

Tematická oblasť 1.10: Podpora občianskeho vzdelávania dospelých (predpokladá sa participácia 

Aliancie) 

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých, vrátane 

dospelých s nízkou úrovňou základných zručností  

Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou 

úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania 

Opatrenia: 

▪ Posilnenie občianskeho vzdelávania v legislatíve CŽV. Zakotviť občianske vzdelávanie v legislatíve 

týkajúcej sa vzdelávania dospelých/celoživotného vzdelávania. Vytvoriť koncept Regionálneho 

centra celoživotného vzdelávania a poradenstva pri VÚC a definovanie jeho pôsobnosti v príslušnej 

legislatíve. 

▪ Posilnenie personálnych a materiálno-technických kapacít infraštruktúry poskytujúcej občianske 

vzdelávanie a ich zriaďovateľov (VÚC, miestne samosprávy). 

▪ Podpora subjektov poskytujúcich občianske vzdelávanie. 

Tematická oblasť 1.11: Harmonizácia systému celoživotného poradenstva (predpokladá sa participácia 

Aliancie) 

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých, vrátane 

dospelých s nízkou úrovňou základných zručností  

Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť, teda šance aj pre dospelých s nízkou 

úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania  

Cieľ 3: Efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávane zmeny štruktúry 

pracovných miest 
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Opatrenia: 

▪ Nadrezortná koordinácia celoživotného poradenstva. 

▪ Zvýšenie dostupnosti a financovanie celoživotného poradenstva. 

▪ Informačné nástroje na podporu celoživotného poradenstva. 

▪ Rozvíjanie kapacít pre riadenie kariéry (na úrovni jednotlivca aj systému). 

▪ Zvyšovanie kvality celoživotného poradenstva. 

Tematická oblasť 1.12: Rozvoj systému odborných poradenských služieb v rámci služieb zamestnanosti 

Cieľ: Efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávane zmeny štruktúry pracovných 

miest, posilniť motiváciu tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov zapájať sa do vzdelávania svojich 

zamestnancov, bez vytvárania dodatočnej administratívnej záťaže a zvyšovania nákladov 

Opatrenia: 

▪ Posilnenie úlohy verejných služieb zamestnanosti ako aktívneho mediátora v prekonávaní 

ekonomických a spoločenských zmien. 

▪ Zavedenie funkčných nástrojov profilácie klientov pre efektívnejšie využívanie poskytovaných 

služieb. 

▪ Zvýšenie dostupnosti a kvality individualizovaných odborných poradenských služieb poskytovaných 

verejnými službami zamestnanosti. 

▪ Využívanie moderných metód a digitálnych nástrojov pri poskytovaní služieb zamestnanosti. 

Tematická oblasť 1.13. Individuálne vzdelávacie účty ako nástroj individualizovanej podpory 

jednotlivca v ďalšom vzdelávaní (v rekvalifikácii) a pilotná schéma pre posilnenie motivácie účasti 

dospelých na vzdelávaní (predpokladá sa participácia Aliancie) 

Cieľ 1: Posilniť inkluzívnosť vzdelávania dospelých a zlepšiť vzdelávacie cesty pre všetkých, vrátane 

dospelých s nízkou úrovňou základných zručností  

Cieľ 2: Zvyšovať účasť dospelých na vzdelávaní a jej rovnomernosť teda šance aj pre dospelých s nízkou 

úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania 
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Opatrenia: 

▪ IT Platforma individuálnych vzdelávacích účtov. Vytvorenie IT platformy a mobilnej aplikácie pre 

realizáciu schémy IVÚ (prednostne v roku 2022). 

▪ Zabezpečenie kvality vzdelávacieho programu pre potreby IVÚ.  

▪ Pilotná schéma pre posilnenie motivácie účasti dospelých na vzdelávaní. 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 

Vláda SR schválila na rokovaní dňa 26. apríla 202211 dokument strategického charakteru, Národný 

program reforiem Slovenskej republiky 2022.  

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 (ďalej len “NPR”) definuje reformné snaženie 

vlády SR v kľúčových štrukturálnych oblastiach. Jeho cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o 

realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre 

Slovensko, a to bez ohľadu na zdroj financovania týchto reforiem a súvisiacich investícií (t. j. bez ohľadu 

na to, či ide o opatrenia realizované prostredníctvom politiky súdržnosti, z prostriedkov Plánu obnovy a 

odolnosti SR alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu SR).  

Komplexný prístup identifikácie štrukturálnych priorít zohľadňuje ekonomický rozmer vyjadrený rastom 

HDP a berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života. Z hľadiska ekonomického rastu sú tromi najväčšími 

výzvami Slovenska vzdelávanie, trh práce a alokačná efektívnosť daná efektívnosťou verejnej správy a 

inovačným potenciálom krajiny. Na úrovni EÚ predstavuje NPR kľúčovú súčasť cyklu európskeho 

semestra a zohráva ústrednú úlohu pri monitorovaní a mnohostrannej diskusie o politických výzvach a 

spôsoboch ich riešenia. NPR slúži aj ako nástroj na komunikáciu plnenia cieľov Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj a Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré tak nahrádzajú v uplynulej dekáde nosnú 

stratégiu Európa 2020. Do prípravy a realizácie NPR sú primárne zapojení ministri zodpovední za 

ekonomickú, sociálnu, školskú, zdravotnú a environmentálnu agendu, vrátane oblasti vymožiteľnosti 

práva.  

Kľúčové štrukturálne oblasti v NPR sa orientujú na: 

▪ verejné financie, 

▪ vzdelávanie, 

 
11 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27183/1 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27183/1
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▪ produktivitu: výskum, vývoj, inovácie a digitalizácia, 

▪ trh práce a sociálne veci, 

▪ bývanie, 

▪ kvalitu inštitúcií, 

▪ zdravie a zdravotno-sociálnu dlhodobú starostlivosť a 

▪ zelenú transformáciu. 

Tri najväčšie výzvy pre ekonomickú konvergenciu Slovenska sú: alokačná efektívnosť, trh práce a 

vzdelávanie. Riešenie týchto výziev zrýchľuje ekonomický rast, ktorý má potenciál zlepšiť fiškálnu a 

sociálnu udržateľnosť a viaceré aspekty kvality života na Slovensku.  

Zlepšenie v alokačnej efektívnosti má najvyšší potenciál zvýšiť ekonomický rast Slovenska. Existujúce 

zdroje, práca a kapitál (či už ľudský alebo fyzický) sa nevyužívajú na mieste, kde môžu prinášať najvyššiu 

pridanú hodnotu a teda aj odmenu vo forme mzdy alebo zisku. Efektívnosť využívania zdrojov v 

ekonomike do veľkej miery určujú najmä „pravidlá hry“, tzn. kvalita inštitúcií v širšom ponímaní. Na 

Slovensku stále prevláda nízka vymožiteľnosť vlastníckych práv, vysoké regulačné bariéry pre 

podnikateľov, nízka mobilita pracovnej sily medzi zamestnávateľmi a medzi regiónmi, neefektivita 

verejného sektora a všeobecne nízka dôvera vo verejné inštitúcie.  

Problémom využívania zdrojov je aj rozdrobenosť samospráv, rozdrobenosť vlastníctva pôdy a veľmi 

nízka efektivita sektora služieb.  

Kľúčom k rastu ekonomiky v 21. storočí sú ľudia. Na Slovensku pracuje málo ľudí, čo znižuje ekonomickú 

výkonnosť krajiny aj kvalitu života ľudí. Nízka domáca zamestnanosť vysvetľuje veľkú časť ekonomického 

zaostávania krajiny oproti iným členským štátom, napr. Nemecku. To platí napriek rekordným výsledkom 

na trhu práce do nástupu pandémie a v súčasnosti stále pozitívnej demografii, keďže podiel ľudí v 

dôchodkovom veku je zatiaľ jeden z najnižších v EÚ. Napriek poklesu v posledných rokoch zostáva stále 

výzvou aj vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, ale aj slabé výsledky na trhu práce ľudí z 

marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), nízky podiel pracujúcich matiek s malými deťmi 

a ľudí vo veku 60 až 69 rokov. Nízka miera domácej zamestnanosti vedie k nízkym príjmom domácností 

a teda aj k nízkemu materiálnemu bohatstvu a k nízkym verejným príjmom z daní. Na druhej strane, 

počet hodín práce na pracujúceho je na Slovensku vysoký aj v dôsledku nízkeho využívania krátkych 

pracovných úväzkov, vhodných pre skupiny so slabou účasťou na trhu práce, ako sú matky s malými 

deťmi a ľudia v dôchodkovom veku. Rozvíjanie a efektívne zhodnocovanie ľudského kapitálu sú 

nevyhnutnou súčasťou udržateľného rastu. Nedostatočný rozvoj ľudského kapitálu spôsobuje ďalšie 
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zaostávanie. Vzdelávací systém je poznačený slabou inklúziou, ktorá začína už nízkou zaškolenosťou v 

predškolských zariadeniach.  

Školy nedokážu vyrovnať rozdiely v pripravenosti pri nástupe na primárne vzdelávanie a systém nie je 

orientovaný na vzdelávacie výstupy, ako sú gramotnosti a celoživotné zručnosti. Vysoké školy strácajú 

atraktívnosť, čo sa prejavuje odchodom vysokého podielu domácich študentov na vysoké školy v 

zahraničí. Málo flexibilný systém celoživotného vzdelávania a chýbajúce kvalitné kariérové poradenstvo 

ústia do slabej účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní po vstupe na trh práce.  

Vyšší ekonomický rast a zrýchlenie konvergenčného procesu je cieľom hospodárskej politiky, no 

celospoločenským cieľom je zvyšovanie blahobytu obyvateľov. Trvalo vyšší udržateľný rast HDP a kvalita 

života sú súvisiace ciele. Mnohé investície do vyššej kvality života si nutne vyžadujú verejné zdroje, ktoré 

je možné alokovať z vyššieho rastu. Spätne, vyššia kvalita života stimuluje produktivitu a ďalší rast 

ekonomiky. Cez medzinárodné porovnanie identifikujeme najväčšie výzvy pre kvalitu života na 

Slovensku, a to bývanie, zdravie a vzdelávanie. V nich Slovensko zároveň dosahuje najväčšie nerovnosti, 

čo podčiarkuje význam inklúzie v týchto sektorových politikách. Všetky výzvy však súvisia so vzdelávaním 

– vyššie a kvalitnejšie vzdelanie je spojené s lepším zdravím, lepším uplatnením sa na trhu práce a s tým 

spojeným príjmom, ktorý umožní prístup ku kvalitnému bývaniu. Vzdelávanie je univerzálny verejný 

statok, ktorý má presah do takmer všetkých sfér sociálneho a ekonomického života. V porovnaní s inými 

verejnými politikami má vyššie dlhodobé výnosy a je nevyhnutnosťou pre rozvoj inovácií. Pomáha pri 

adaptácii na megatrendy automatizácie či starnutia obyvateľstva, ale aj pri budovaní kvalitných 

verejných inštitúcií a zvyšovaní inkluzívnosti rastu. 

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

úrovni (súvisiace s CŽV, formálnym a neformálnym vzdelávaním) 

ITAPA HEALTH & CARE 2022 – Ako zmeniť zdravotníctvo?  

Dňa 28. 4. 2022 sa konala v Bratislave celodenná konferencia venovaná inováciám, digitalizácii 

a reformám v zdravotníctve. Spoluorganizátorom bolo MZ SR. Konferencia ITAPA HEALTH & CARE 2022 

otvorila priestor na diskusiu a predstavila inovácie a moderné technológie, reformy v liekovej politike 

a systéme poskytovania zdravotníckej starostlivosti. V súvislosti s činnosťou Sektorovej rady pre 

zdravotníctvo a sociálne služby jej zástupcovia navštívili podujatie ITAPA HEALTH & CARE 2022 so 

zámerom prenosu nových poznatkov do národných štandardov zamestnaní, ale aj do identifikácie 

inovácií ovplyvňujúcich ľudské zdroje v sektore. 
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Hlavnými témami konferencie boli: 

▪ Kvalitná zdravotná starostlivosť – vytvorenie systému kde platby pre poskytovateľov závisia od 

zdravia pacienta; 

▪ Verejné obstarávanie – efektívne nákupy s redukciou nákladov na poskytovanie starostlivosti a čo 

najlepšími merateľnými výsledkami;  

▪ Reforma liekovej politiky – zabezpečenie dostupnosti a modernej starostlivosti pre pacientov; 

▪ Dáta v zdravotníctve – digitalizácia dát a zvýšenie efektivity a zlepšenie kvality starostlivosti 

o pacienta; 

▪ Systematická podpora transformácie zdravotného sektora; 

▪ Nové technológie a vybavenie v zdravotníckom ekosystéme. 

Konferencia bola rozdelená do šiestich blokov: 

Reforma liekovej politiky – rozhovor so štátnym tajomníkom Róbertom Babeľom o dôležitosti zdravotnej 

starostlivosti, pripravenosti na implementáciu, o reforme siete nemocníc, o reforme liekov a čo plánuje 

MZ SR stihnúť do najbližších volieb. Diskusia začala štatistikami o zlej situácii v slovenskom zdravotníctve 

a otázkou na konkrétne kroky MZ SR v tejto súvislosti, aby sa situácia výrazne zlepšila. Štátny tajomník, 

ktorý sa angažuje v liekovej politike hovoril o reforme nemocníc (ich kategorizácii), reforme ambulantnej 

siete. Spomenul, že je potrebné nastaviť hodnotenie a financovanie tejto sféry – pripravuje sa stratégia 

do roku 2030, pričom zdôraznil, že je potrebné začať od vzdelávania. Tiež spomenul v tejto súvislosti 

komponent 11 v Pláne obnovy – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Veľmi dôležitá je podľa 

neho dostupnosť liekov (predovšetkým onkologických) – pretože len 20-30 % liekov je dostupných pre 

slovenských pacientov – zákon má zabezpečiť transparentnosť procesov a predvídateľnosť procesov a 

postupov aby mohli byť inovatívne látky dostupné a používané na Slovensku. 

Digitálne inovácie v zdravotníctve – digitálne inovácie sú kľúčovým nástrojom modernizácie 

zdravotníctva. Diskutujúci hľadali odpovede na otázky: či je slovenské zdravotníctvo pripravené na 

inovácie, resp. do akej miery a ako by sa dala zrýchliť digitalizácia slovenského zdravotníctva a nasadiť 

digitálne inovácie do praxe. Diskutujúci sa zhodli na tom, že inovácie majú pomáhať pacientom, 

zdravotníkom a majú zefektívniť procesy. Kľúčom k digitálnym inováciám je fungujúci nemocničný 

informačný systém prepojený s ambulanciami a elektronické zdravotné knižky. Nedá sa riešiť všetko 

naraz ale treba začať a potom postupne prepájať/pripájať ďalšie fungujúce časti. Preto vzniklo aj 

Centrum inovatívneho zdravotníctva (CIZ), ide o inštitúciu na pomoc digitálnej transformácii, ktorá 

bude súčasťou európskej siete digitálnych inovačných hubov. Má pomáhať pri nasadzovaní inovácií a 
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prispieť k lepšej digitálnej transformácii slovenského zdravotníctva. Centrum vytvorilo sieť 13-tich 

partnerov, ktorí majú expertízu v rôznych oblastiach – od biomedicínskeho výskumu, cez umelú 

inteligenciu, robotiku, kybernetickú bezpečnosť až po získavanie kapitálu pre inovatívne riešenia pre 

zdravotníctvo. Súčasťou tohto konzorcia sú univerzity, odborné mimovládne organizácie, ale aj venture 

kapitálové fondy. V spolupráci s partnermi majú poskytovať služby v oblasti digitálnej transformácie a 

hľadať najlepšie inovácie, ktoré by mohli byť aplikované na Slovensku. Digitálnej transformácii 

zdravotníctva rozumie riaditeľ centra ako preklopeniu papierových verzií dokumentov do elektronickej 

verzie. Digitálne inovácie vníma ako zmenu zabehnutých procesov a vylepšenie/vznik nových možností 

ako napr. UI, robotizácia a pod. Podľa riaditeľa CIZ treba integrovať fungujúce projekty a nie vymýšľať 

nové, resp. nahrádzať fungujúce malé projekty novými, resp. veľkým projektom lebo pri veľkých 

projektoch je veľa rizík zlyhania. Riaditeľ CIZ preto odporúča sa sústrediť na integráciu malých dobre 

fungujúcich projektov. 

Problémom však je, že chýba stratégia digitalizácie zdravotníctva, aby sa postupovalo systematicky a aby 

negatívne neovplyvnila tento proces každá zmena generálneho riaditeľa. Je potrebné takýto koncepčný 

dokument pripraviť, dokonca sú na to a na zmenu aj financie, ale chýbajú ľudia, momentálne sa 

pripravuje stratégia digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti. Tieto dokumenty by mali byť pripravené 

do konca leta 2022, do prípravy chcú zapojiť aj odbornú verejnosť, pacientov (bude možnosť dokumenty 

pripomienkovať) a inšpirovať sa dobrou praxou v iných krajinách. Problémom je digitálny dlh aj v oblasti 

infraštruktúry, na riešenie tohto problému je potrebná cielená podpora zo zdrojov MIRRI SR, z Plánu 

obnovy. Segment v prvom rade potrebuje mať postavené piliere – stratégiu a infraštruktúru (vrátane 

finančných zdrojov).  

Podľa generálnej riaditeľky Oracle Slovensko chýba Slovensku integrácia, prepojenie. Podľa nej treba 

všetko čo je dostupné len poprepájať a použiť. Z jej pohľadu treba urobiť integrovanú platformu kde sa 

dajú zapojiť všetky fungujúce veci a poprepájať a následne pridávať po častiach ďalšie fungujúce časti. 

Touto platformou malo byť e-Zdravie ale táto, bohužiaľ, nefunguje, preto Oracle ponúklo svoju 

platformu. 

Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) pripravuje stratégiu pre výskum, vývoj a inovácie (stratégia je 

prierezová, netýka sa len zdravotníctva), ktorá má riešiť dlhodobý problém naprieč sektormi a ktorá má 

byť schválená na jeseň 2022. Spomenutá bola aj aktualizáciu RIS3 – stratégie Poznatkami k prosperite – 

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Sekcia výskumu, vývoja 

a inovácií vznikla na ÚV SR po schválení vysokoškolského zákona, aby na úrovni štátu mali koordinačnú 



   
 

80 

funkciu a zároveň možnosť aj implementovať časť Plánu obnovy (výskum, vývoj, inovácie – a čiastočne 

aj zdravotníctvo). 

Riaditeľka Univerzitnej nemocnice v Martine tiež priznala, že e-Zdravie nefunguje a podľa nej je problém 

nemocničného integrovaného systému komplexnejší (súvisí aj s GDPR, neštruktúrovanými dátami, ktoré 

je potrebné štruktúrovať, či kompetenčným zdieľaním dát, neexistuje zdieľanie tak ako by chceli a ako 

je potrebné). Z jej pohľadu sa treba pozrieť čo a ako funguje v iných krajinách, inšpirovať sa, prípadne sa 

zamerať aj na slovenskú mutáciu fungujúceho systému v iných krajinách.  

Odznelo, že je dôležité sa zamerať aj na študentov, aby oni potom ako absolventi vedeli pracovať 

s dátami a systémami a je dôležité mať prepojenie so štatistickými centrami. NCZI by malo urobiť 

workshopy/kurzy pre končiacich študentov lekárskych fakúlt. IT má podporovať lekára (možnosť 

predikovať, robiť prevenciu) keďže dáva možnosť prepojenia obrovského množstva dát, strojového 

učenia, UI a pod. 

Dôležitá bude ale aj pružná legislatíva a otvorené dáta (momentálne je v tejto oblasti obrovská 

uzavretosť). V krátkej dobe bude MZ SR publikovať výzvu na inovačno-transformačné konzorciá, bude 

tiež možnosť podpory start-upov a možnosti podpory zahraničnej spolupráce. 

Reforma a udržateľnosť zdravotného systému – Slováci majú horšiu dostupnosť k modernej zdravotnej 

starostlivosti ako Európania v porovnateľných krajinách. Panelová diskusia s kľúčovými predstaviteľmi 

zdravotníckeho sektora bola o modernizácii liekovej politiky, nastavení udržateľného, stabilného, 

jasného a transparentného systému financovania, o systémových zmenách a vnútornej optimalizácii 

procesov, hodnotení kvality, orientácii na pacienta a lepšej organizácii sektora.  

Diskutujúci sa zhodli na tom, že z reformy by mal mať úžitok aj pacient a že dôležitá je stabilita (finančná, 

regulatórna a systémová). Vstup inovatívnych liekov pre pacienta – situácia je horšia na Slovensku ako 

v iných krajinách. Dôvodom je aj to, že podiel zo zdrojov, ktoré idú na liečbu je jeden z najhorších 

v krajinách OECD. Súčasná legislatíva neumožňuje vstup inovatívnych liekov do systému, preto je 

potrebné nájsť systémové riešenie kým bude plná úhrada – je potrebné nastaviť jasné a transparentné 

kritériá. 

Podľa spoluzakladateľky a prezidentky pacientskej aliancie NIE RAKOVINE chýbajú peniaze na inovatívnu 

liečbu a aj na testy (presnú diagnostiku, podľa ktorej sa nastavuje liečba) – preto sa netestuje profil 

pacienta a tým pádom nie je možné efektívne liečiť pacienta. Ďalším problémom je, že aj keby vedeli, 
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tak inovatívny liek bude veľmi pravdepodobne nedostupný - priemerne sa čaká 10-13 rokov – takéto 

obdobie mešká onkológia v SR. 

Bola pripravená novela zákona č. 363/2011, ktorá určuje jasné a transparentné pravidlá pre inovatívne 

lieky. Je dôležité si uvedomiť, že investícia do diagnostiky môže priniesť úspory už v priebehu dvoch 

rokov. 

Nasledoval panel: Čo potrebujú nemocnice? – Slovensko potrebuje efektívne nemocnice, ktoré budú 

poskytovať kvalitnú a modernú zdravotnú starostlivosť. Diskutujúci hovorili o prekážkach, ktoré bránia 

nemocniciam, aby sa digitalizovali. Taktiež sa snažili nájsť odpovede na otázku, ktoré technológie zvyšujú 

efektivitu a ktoré zdravotnú starostlivosť.  

Odznela aj informácia, že Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila inovačné 

poukážky dostupné najskôr pre kraje, potom pre MSP a teraz aj pre spájanie/spoluprácu priemyslu 

a vedecko-výskumných inštitúcií – výzva sa spúšťa 2. mája na 1 mesiac a poukážky sú v hodnote 10 000 

– 50 000 EUR – do výšky 85 % oprávnených výdavkov. Podnikatelia budú môcť využiť finančnú pomoc 

(formou predfinancovania) na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve. Inovačné 

poukážky môžu využiť slovenské firmy, podnikajúce minimálne jeden rok, na projekty výskumu a vývoja 

pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, 

raritných a infekčných ochorení, pre materiály a biomateriály v zdravotníctve, lieky a liekové formy, 3D 

tlač a 3D biotlač, senzory, diagnostiku či technológie na monitorovanie zdravotného stavu pacienta. 

Oprávnené aktivity vychádzajú zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 

republiky 2021 – 2027, domény Zdravá spoločnosť. Podrobné informácie o inovačných poukážkach sú 

dostupné na stránke inovujme.sk (v časti Podnikatelia). 

Podľa riaditeľky Rooseveltovej nemocnice v BB a riaditeľky Asociácie štátnych nemocníc potrebujú 

nemocnice najviac procesné riadenie. Podľa nej sa informačné systémy nedajú hneď preniesť na 

Slovensko, lebo je tu veľmi veľa prekážok (okrem iného aj verejné obstarávanie, ale aj customizing pre 

poskytovateľa). Podľa riaditeľky Odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) 

chýbajú najviac v zdravotníctve peniaze (tiež systém/stratégia kde a ako majú ísť) a ľudské zdroje. Podľa 

riaditeľa Penta Hospitals Bory najviac chýba predvídateľné a transparentné prostredie, keďže pravidlá, 

ktoré sú pre nemocnice a ambulancie sú z roku 2008, čo je v roku 2022 už naozaj veľmi neaktuálne. Je 

podľa neho potrebné sa sústrediť na optimalizáciu siete nemocníc. Ďalej spomenul obrovskú spotrebu 

liekov, chybovosť, preťaženosť sestier – všetky tieto problémy rieši automatizovaná centralizovaná 

prípravňa liekov, ktorá aj dávkuje. Dôležité je investovať tiež do vedenia sesterskej dokumentácie 

https://www.inovujme.sk/sk/podniky
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a štruktúrovaného chorobopisu, pričom všetky dáta/technológie by mali byť napojené do informačného 

systému a priraditeľné ku konkrétnemu pacientovi. V blízkej budúcnosti by malo byť použitie UI na 

rádiológiu, popis snímok.  

Riaditeľ Medtronic zase uviedol, že podľa neho je podstatná cesta/manažment pacienta (care pathway) 

– teda to ako byť efektívny v terapii, financie a zmysluplné inovácie v rámci procesného riadenia, 

spomenul, že vedia zdieľať dáta a byť v tomto ústretoví.  

Všetci sa zhodli na dôležitosti optimalizácie siete nemocníc a jednotného nemocničného informačného 

systému. Jedna nemocnica má však v priemere asi 13 informačných systémov (prevádzkový, 

ekonomický, systém na správu zmlúv, el. poštu a pod.). Ak sa teda hovorí o jednotnom nemocničnom 

informačnom systéme myslí sa tým medicínsky informačný systém a v rámci neho je dôležitá dátová 

interoperabilita. 

Bariérou, prečo existujúce systémy nie sú využívané, je ľudský faktor. Jednou z možností ako toto riešiť 

je legislatíva.  

V ďalšom paneli sa hľadali odpovede na otázku Ako efektívne pracovať s dátami v zdravotníctve? – 

cieľom je plná digitalizácia slovenského zdravotníctva, funkčné nemocničné informačné systémy, 

spokojní pacienti s dostupnými službami, efektívne a presne zbierané dáta, na základe ktorých sa dajú 

robiť kvalifikované rozhodnutia. Potrebu digitálnych služieb vo všetkých oblastiach, ale najmä v 

zdravotníctve potvrdila pandémia. Diskutujúci sa snažili identifikovať aké nové technológie sú dostupné 

a čo v súčasnosti bráni ich využívaniu a prepojeniu všetkých aktérov v zdravotníctve v rámci systému e-

Zdravie.  

Problémom je, že NCZI nedostáva dáta (nie sú vykazované tak ako smerom k zdravotným poisťovniam – 

kde je motivácia vykazovať údaje, aby prebehla úhrada). Problém so zberom dát sa potom prenáša aj do 

ich vyhodnocovania. Rieši sa preto dátová mapa – čo (aké údaje) zbierať a ako. Súčasný systém nie je 

priateľský pre používateľov, a preto nie je využiteľný. Bude potrebné pseudoanonymizovať dáta, aby 

zdieľanie údajov nebolo v konflikte s GDPR (v Maďarsku tento sa tento problém podarilo vyriešiť, je 

preto predpoklad, že by to malo byť možné aj v SR). Ďalej bude potrebné spraviť konsolidáciu systémov 

(zdravotných, aj legislatívnych nástrojov), potom by mal fungovať nielen e-recept, e-objednávanie, ale 

aj e-PN, e-žiadanka, e-lab a pod.  
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Healthcare start-upy – Slovensko je plné talentov a nápadov aj čo sa týka zdravotníctva. V spolupráci 

s PERRY TALENTS sa na konferencii predstavili najlepšie zdravotnícke start-upy (DNA ERA, S-CASE, Omni 

Bio), ktoré akceleruje PERRY TALENTS. 

Malé prenosné zariadenie s názvom S-case je schopné odmerať viaceré fyziologické funkcie pacienta, 

napríklad pulz, telesnú teplotu, tlak, hladinu cukru a kyslíka v krvi. Názov S-case je odvodený od 

anglického smart case – inteligentná škatuľka. Zariadenie totiž vyzerá ako krabička s rozmermi veľkej 

kalkulačky, obsahuje však pulzový oximeter, tlakomer, kontaktný aj bezkontaktný teplomer a glukomer. 

Prístroj meria základné fyziologické funkcie vďaka citlivým senzorom. Ďalšia funkcia mu umožňuje, že 

ich odošle do mobilnej alebo počítačovej telemedicínskej S-case platformy. K nej má prístup lekár alebo 

zdravotnícky personál, ale tiež aj pacient či jeho príbuzní. Slúži na monitorovanie pacientov na diaľku, 

ale ďalšou možnosťou využitia pomáha zdravotníckemu personálu na rýchlu diagnostiku, či ako digitálnu 

databázu pacientov. Slúži napríklad aj zdravotným sestrám, ktoré pacientov navštevujú doma. Dá sa 

použiť aj pri monitorovaní pacientov, ktorí nie sú pri vedomí alebo nie sú schopní zariadenie obslúžiť 

sami. Pomáha v domovoch dôchodcov či v nemocniciach – napríklad aj na veľmi infekčných oddeleniach, 

ako sú teraz covidové oddelenia. 

Od roku 2018 na základe genetických testov startup DNA ERA odhaľuje predispozície na ochorenia 

a zameriava sa na ich prevenciu. Ich cieľom je dostať analýzu DNA ku všetkým, ktorí veria vede a chcú ju 

použiť vo svoj prospech, všetkým, ktorí chcú prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a namiesto čakania 

na možné riziká podniknúť kroky, ktoré smerujú k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. DNA 

analýza od DNA ERA reflektuje najnovšie štúdie z genetiky a genetických predispozícií. V tíme majú 

genetikov, dátových analytikov, lekárov, nutričných expertov, športových trénerov a tiež majú aj 

partnerstvo s nemeckým certifikovaným laboratóriom.  

Zástupca z Omni Bio uviedol, že technológie nie sú lokalizované na jednotlivé národy. Pokiaľ ide o jeho 

súčasný výskum – syntetická biológia a s ňou spojená oblasť hospodárstva nazývaná bioekonómia, sú 

podľa neho pre Slovensko absolútne kľúčovými. Bohužiaľ, nevenuje sa im prakticky žiadna pozornosť. 

Syntetická biológia má široké uplatnenie aj v poľnohospodárstve, ktoré by si u nás zaslúžilo oveľa viac 

podpory. Niektoré účinné látky v liekoch dnes už dokážu vyrábať v bunkách.  

Posledný blok, ktorý konferenciu zakončil bol ITAPA Open Talk: Slovensko má najvýkonnejšie 

zdravotníctvo v Európe – ako zo sna spraviť realitu? – otvorená diskusia o slovenskom zdravotníctve 

a snahe dostať ho na úroveň jedného z najvýkonnejších zdravotníckych systémov v Európe ako aj o tom, 

prečo zdravotníctvo dlhodobo nebolo prioritou pre rôzne vládne garnitúry a či sa to v budúcnosti môže 
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zmeniť. Minister zdravotníctva v diskusii zdôraznil, že zdravotnícky systém na Slovensku nie je udržateľný 

a potrebovali by sme o miliardu EUR ročne viac, ak si chceme zachovať úroveň zdravotníctva. Zdôraznil, 

že je potrebné otvorene hovoriť o reálnych možnostiach a o tom, čo štát dokáže zabezpečiť pre každého 

a čo sa bude musieť riešiť napríklad pripoistením. Zároveň potvrdil, že do konca júna 2022 budú známe 

projekty, ktoré budú finančne podporené z Plánu obnovy – teda nemocnice, ktoré dostanú dotáciu. 

(Hlavná suma z Plánu obnovy je totiž určená na výstavbu nemocníc.) Hovorilo sa aj o optimalizácii siete 

nemocníc, o ambulantnej starostlivosti, odvrátiteľných úmrtiach a hospitalizáciách, ako aj o nástrojovom 

vybavení nemocníc, personálnom zabezpečení v zdravotníckom systéme, zmene vzdelávania či platovej 

motivácii. 

Medzinárodná konferencia „Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „OVP“) – výzva 

do budúcnosti“ 

V rámci mesiaca kvality odborného vzdelávania pripravil ŠIOV odbornú konferenciu tematicky zameranú 

na zvyšovanie kvality v odbornom vzdelávaní a Európsky referenčný rámec zabezpečovania kvality OVP. 

Na konferencii 28. 4. 2022 odzneli informácie o Centrách excelentnosti a ich vplyve na zvyšovanie 

atraktívnosti odborného vzdelávania, ale aj informácie o centrách excelentnosti v Rakúsku, Česku a na 

Slovensku. Predstaviteľ Európskej komisie, pán Santos informoval o prínose iniciatívy Centier odbornej 

excelentnosti a možnostiach ich financovania prostredníctvom centralizovaného grantového programu 

Erasmus+. Iniciatíva Centier excelentnosti v OVP podporuje prístup zdola hore v oblasti zvyšovania 

kvality OVP prostredníctvom zapájania lokálnych expertov. Inštitúciám OVP umožňuje prispôsobiť 

poskytované zručností praxi v súlade s vyvíjajúcimi sa hospodárskymi potrebami, vrátane digitálnej a 

ekologickej transformácie. Centrá excelentnosti pôsobia v miestnom kontexte a sú základom 

ekosystémov zručností pre inovácie, regionálny rozvoj a sociálne začlenenie. Poskytujú príležitosti na 

odbornú prípravu mladých ľudí, ako aj na pokračujúce zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu dospelých 

prostredníctvom flexibilnej a včasnej ponuky odbornej prípravy, ktorá spĺňa potreby dynamického trhu 

práce v súlade so zelenou a digitálnou transformáciou.  

Praktické informácie ako podať prihlášku a akým chybám sa vyhnúť zreferovala Alexandra Junášková, 

riaditeľka národnej agentúry Erasmus+.  

Ako úspešné príklady boli uvedené: vzdelávacie a technologické centrum pro kybernetickú bezpečnosť 

z Českej republiky – Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti, ktoré pôsobí v rámci Střední 

školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brne, dostupné na: https://www.jcekb.cz/. Ako ukážkový 

príklad podpory excelentnosti v OVP na Slovensku bolo prezentované TalentCentrum v Nitre a 

https://www.jcekb.cz/
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spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so strednými školami. V závere konferencie boli 

prezentované a ocenené viaceré stredné odborné školy. Informácie z podujatia budú zúročené 

prierezovo vo všetkých sektorových radách, ale najmä v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu 

a šport. 

1.2 Činnosť Aliancie sektorových rád 

1.2.1 Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou 

Od začiatku realizácie projektu bolo realizovaných dvadsaťdeväť etáp posudzovania a schvaľovania NŠZ 

Alianciou. Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ vyplýva z čl. 2 štatútu Aliancie, bod 1 písmeno i) 

posudzovanie a schvaľovanie národných štandardov zamestnaní vytvorených alebo revidovaných 

sektorovými radami. V súčasnosti ide o hlavnú úlohu členov Aliancie, ktorá je náročná z hľadiska 

odborného i časového. V sledovanom období sa posudzovalo v piatich etapách celkovo 277 NŠZ, a to 

nasledovne:  

▪ XXV. etapa od 18. 3. 2022 do 28. 3. 2022 – 75 NŠZ;  

▪ XXVI. etapa od 31. 3. 2022 do 10. 4. 2022 – 51 NŠZ; 

▪ XXVII. etapa od 12. 4. 2022 do 20. 4. 2022 – 49 NŠZ; 

▪ XXVIII. etapa od 29. 4. do 10. 5. 2022 – 38 NŠZ z toho 2 NŠZ – stiahnuté zo schvaľovania a vrátené na 

prepracovanie; 

▪ XXIX. etapa od 17.5.2022 – 27.5. 2022 – 64 NŠZ; 

V XXVIII. etape boli 2 NŠZ stiahnuté zo schvaľovania a vrátené na prepracovanie. V sledovanom období 

bolo schválených celkovo 275 NŠZ. 

XXV. etapa – 18. 3. 2022 

Dňa 18. marca 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 75 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období február/marec 2022. Na linku: 

https://forms.office.com/r/YsRDRF8SFu 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. na jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú 

dostupné na tomto linku: https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-

18_schvalovanie_25.zip .  

https://forms.office.com/r/YsRDRF8SFu
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-18_schvalovanie_25.zip
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-18_schvalovanie_25.zip
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Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

1. Dojič kráv, oviec a kôz 

2. Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve 

3. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku) 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

4. Vedúci bane/ lomu 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

5. Technológ farbiacich procesov (kolorista) 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

6. Montážny pracovník vo výrobe nábytku 

7. Operátor stroja na rezanie dreva 

8. Operátor strojov pri výrobe konštrukčných materiálov na báze dreva 

9. Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov 

10. Technik pre správu lesného majetku 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

11. Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe 

12. Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

13. Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe 

14. Zlievarenský špecialista metalurg 

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

15. Operátor strojov na výrobu keramických, porcelánových hmôt a glazúr 

16. Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe 
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Sektorová rada pre elektrotechniku 

17. Montér elektrických inštalácií 

18. Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe 

19. Špecialista elektronických zariadení 

20. Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji 

21. Špecialista predaja elektrotechnických systémov 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

22. Železiar v stavebníctve 

23. Montážnik výplne stavebných otvorov 

24. Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika) 

25. Technik automatizácie budov 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby 

26. Dispečer prevádzky cestnej infraštruktúry 

27. Lodník 

28. Pracovník technickej údržby tunela 

29. Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry 

30. Technický pracovník cestnej infraštruktúry 

31. Dispečer leteckej prevádzky 

32. Letecký meteorológ 

33. Pilot na diaľku 

34. Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave 

35. Technik cestnej dopravy 

36. Technik technického zabezpečenia letových prevádzkových služieb 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 

37. Finančný poradca v ostatných sektoroch finančného trhu 

38. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve 

39. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania 

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel 

40. Hlavný osvetľovač 

41. Osvetľovač 
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42. Správca historických pamiatok 

43. Správca prírodných pamiatok 

44. Asistent produkcie 

45. Digitalizátor kultúrneho dedičstva 

46. Etnológ 

47. Operátor technickej kontroly vysielania a výroby 

48. Technik jednokamerového voza 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

49. Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (centrum voľného času, školský internát) 

50. Riaditeľ základnej/strednej/jazykovej školy 

51. Školský logopéd 

52. Učiteľ gymnázia 

53. Učiteľ konzervatória 

54. Učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

55. Čatár 

56. Desiatnik 

57. Slobodník 

58. Pedagóg väzenskej služby 

59. Riadiaci pracovník v oblasti väzenskej a justičnej stráže 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

60. Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov 

61. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií 

62. Špecialista náboru a výberu pracovníkov 

63. Špecialista v oblasti investícií 

64. Finančný riaditeľ (ekonomický riaditeľ) 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

65. Sestra samosprávneho kraja 

66. Hepatológ 

67. Neuropsychiater 
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68. Pneumoftizeológ 

69. Reumatológ 

70. Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby 

71. Odborný pracovník krízových intervencií 

72. Odborný pracovník pre marginalizované skupiny obyvateľstva 

73. Odborný pracovník tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci 

74. Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti o rodinu a deti 

75. Riadiaci zdravotnícky pracovník – psychológ 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 16 z 23 členov. Pri ôsmich členoch sa očakávala 

nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie priemyselných 

zväzov a dopravy, Konfederácie odborových zväzov SR (dvaja členovia) a Ministerstva financií SR.  

Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXV. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi 

a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 2 tejto správy. 

XXVI. etapa – 31. 3. 2022  

Dňa 31. marca 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 51 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období marec 2022. Na linku: https://forms.office.com/r/tH8cm4gg3b 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. na jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku: 

https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-31_Schvalovanie-26.zip 

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

1. Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe  

2. Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve  

3. Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)  

4. Pedológ, pôdoznalec  

https://forms.office.com/r/tH8cm4gg3b
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-31_Schvalovanie-26.zip
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Sektorová rada pre potravinárstvo 

5. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb 

6. Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov 

7. Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 

8. Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

9. Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva 

10. Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve 

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

11. Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

12. Ťahač skleného vlákna 

13. Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov 

14. Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

15. Stavebný sklenár 

16. Studniar 

17. Špecialista požiarnej ochrany 

18. Asfaltér 

19. Operátor stavebných strojov 

20. Pracovník likvidácie azbestu 

21. Staviteľ komínov 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

22. Pracovník príjmu tovaru 

23. Správca sociálnych sietí 

24. Špecialista pre značku 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby 

25. Lodný kapitán 

26. Lodný strojník 
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27. Technik údržby plavidiel a zariadení 

28. Vodca plávajúceho stroja 

29. Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu 

30. Kormidelník 

31. Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

32. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách 

a telekomunikáciách 

33. Web dizajnér 

34. Dizajnér inteligentných riešení 

35. Manažér digitálnych služieb 

36. Správca siete 

37. Špecialista pružných pracovných procesov 

38. Špecialista v oblasti počítačových sietí 

39. Technik počítačových sietí a systémov 

40. Vývojár web stránok, internetu, intranetu 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

41. Majster odbornej výchovy 

42. Manažér ďalšieho vzdelávania 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

43. Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia 

44. Nižší účtovník 

45. Podnikový právnik 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby  

46. Manikér 

47. Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky) 

48. Organizátor pohrebov 

49. Pracovník fotoslužby 

50. Sedlár a manžetár 
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51. Správca domácnosti, gazdiná 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 15 z 23 členov. Pri ôsmich členoch sa očakávala 

nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie priemyselných 

zväzov a dopravy, Konfederácie odborových zväzov SR (dvaja členovia) a Ministerstva financií SR.  

Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXVI. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi 

a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 2 tejto správy. 

XXVII. etapa – 12. 4. 2022  

Dňa 12. apríla 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 49 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období marec/apríl 2022. Na linku: https://forms.office.com/r/K4YXyguWqs 

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. na jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku: 

https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12_schvalovanie-27.zip  

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu 

1. Vrtný špecialista 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

2. Dizajnér obuvi 

3. Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie 

4. Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

5. Mechanik, opravár priemyselných strojov a zariadení 

6. Brúsič nástrojov 

7. Logistik skladu autoservisu  

8. Strojársky špecialista, konštruktér, projektant 

https://forms.office.com/r/K4YXyguWqs
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-12_schvalovanie-27.zip
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9. Technik STK 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu 

10. Hydraulik v plynárenstve 

11. Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov 

12. Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu 

13. Technik prípravy a realizácie investícií 

14. Špecialista energetik technického a technologického rozvoja 

15. Vedecký a pedagogický pracovník v energetike a plynárenstve 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

16. Architekt 

17. Kontrolór detských ihrísk 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

18. Hotelový komorník 

19. Operátor lyžiarskeho vleku, lanovky 

20. Pracovník wellness a spa centra 

Sektorová rada pre Informačné technológie a telekomunikácie 

21. Projektový manažér v oblasti IKT 

22. Špecialista IKT procesov 

23. Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií 

24. IKT konzultant 

25. Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií 

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel 

26. Asistent kamery 

27. Asistent réžie 

28. Hlavný kameraman 

29. Kameraman 

30. Mikrofonista – asistent zvuku 

31. Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip) 

32. Titulkovač 
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33. Štúdiový technik 

34. Vedúci technickej zmeny v štúdiách 

35. Vysielací technik 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

36. Riaditeľ základnej umeleckej školy 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

37. Odborný pracovník štátnej správy pre ochranu životného prostredia 

38. Príslušník Policajného zboru služby ochrany objektov 

39. Príslušník Policajného zboru služby železničnej polície 

40. Špecialista v oblasti posudzovania zhody 

41. Vojak 1. stupňa – čakateľ 

42. Vojak 1. stupňa – kadet 

43. Vojak 2. stupňa 

44. Dátový kurátor 

45. Hlavný kontrolór samosprávneho kraja 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

46. Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu 

47. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového 

systému 

48. Maxilofaciálny chirurg lekár 

49. Farmaceut špecialista v klinickej farmácii 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 15 z 23 členov. Pri ôsmich členoch sa očakávala 

nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie priemyselných 

zväzov a dopravy, Konfederácie odborových zväzov SR (dvaja členovia) a Ministerstva financií SR.  

Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXVII. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené. K NŠZ neboli vznesené pripomienky.  
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XXVIII. etapa – 29.4. 2022 

Dňa 29. apríla 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 38 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období apríl 2022. Na linku: https://forms.office.com/r/LJz0emDD6A 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. na jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku: 

https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-29_schvalovanie_xxviii.zip .  

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Sektorová rada pre potravinárstvo  

1. Predavač mäsa a rýb 

2. Spracovateľ korenín a húb 

3. Výrobca nečokoládových cukroviniek 

4. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny 

5. Spracovateľ čaju 

6. Sladovník a pivovarník 

7. Spracovateľ obilia (mlynár) 

8. Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

9. Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

10. Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe 

Sektorová rada pre Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

11. Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe 

12. Technológ v celulózo-papierenskej výrobe 

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

13. Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu 

14. Technik 3D tlače 

https://forms.office.com/r/LJz0emDD6A
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-29_schvalovanie_xxviii.zip
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Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo  

15. Priemyselný dizajnér produktov 

16. Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

17. Stavebný projektant 

18. Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch 

19. Pracovník expedície tovaru 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

20. Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg 

21. Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) 

22. Riaditeľ materskej školy 

23. Rektor vysokej školy 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 

24. Asistent audítora 

25. Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok  

26. Správca konkurznej podstaty 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

27. Hodinár - výrobca, opravár 

28. Umelecký rezbár – stiahnuté zo schvaľovania 

29. Umelecký stolár, drevomodelár – stiahnuté zo schvaľovania 

30. Potápač na výkon prác 

31. Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb 

32. Klobučník 

33. Ručný tkáč 

34. Pracovník krematória 

35. Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni 



   
 

97 

36. Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne 

37. Toaletár 

38. Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 18 z 23 členov. Pri ôsmich členoch sa očakávala 

nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie priemyselných 

zväzov a dopravy, Konfederácie odborových zväzov SR (dvaja členovia) a Ministerstva financií SR.  

Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXVIII. 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. K dvom NŠZ (Umelecký rezbár a Umelecký stolár, drevomodelár) boli 

vznesené zásadné pripomienky a následne boli tieto NŠZ stiahnuté zo schvaľovania a vrátené na 

prepracovanie. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 2 tejto správy. 

XXIX. etapa – 17.5. 2022 

Dňa 17. mája 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 64 revidovaných a vytvorených NŠZ 

sektorovými radami v období máj 2022. Na linku: https://forms.office.com/r/chzM6fSFuM 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. na 

jednoduchšiu cestu k ich obsahu. Tie sú dostupné na tomto linku: https://www.sustavapovolani.sk/wp-

content/uploads/2022/05/2022-05-17_schvalovanie_29.zip . 

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

1. Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) 

2. Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz 

3. Chovateľ hydiny 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

4. Stolár, výrobca drevených konštrukcií 

5. Špecialista údržby vo výrobe drevených konštrukcií 

6. Technik operačného nasadenia lesnej techniky 

https://forms.office.com/r/chzM6fSFuM
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-17_schvalovanie_29.zip
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-17_schvalovanie_29.zip
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7. Technológ lesníckej výroby 

8. Sokoliar - biologická ochrana majetku 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu  

9. Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie 

10. Dispečer v plynárenskom priemysle 

11. Dispečer v teplárni 

12. Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov 

13. Operátor parného stroja a kotla (kurič) 

14. Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni 

15. Prevádzkový laborant v teplárni 

16. Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality 

17. Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem jadrovej) 

18. Kvalitár, kontrolór v energetike 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie  

19. Technik pre správu vodného toku 

20. Špecialista pre čistenie odpadových vôd 

21. Špecialista ochrany ovzdušia 

22. Špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd 

23. Špecialista pre hydroprognózu 

24. Dispečer v odpadovom hospodárstve 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch  

25. Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia 

26. Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie 

27. Riadiaci pracovník (manažér) hotela, botela a motela 

28. Riadiaci pracovník (manažér) penziónu 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie  

29. Audítor kybernetickej bezpečnosti 

30. Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení 

31. Technik infraštruktúry IKT 

32. Technik užívateľskej podpory IKT 
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33. Vývojár multimediálnych aplikácií 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  

34. Lízingový poradca 

35. Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve 

36. Špecialista na platobné služby 

37. Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve 

38. Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov 

39. Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve 

40. Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve  

41. Pracovník pri priehradke v poisťovníctve  

42. Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie  

43. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kapitálového trhu  

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel 

44. Hudobný skladateľ 

45. Ostrič kamery 

46. Produkčný 

47. Majster javiskovej techniky 

48. Vedúci vydania (žurnalistika) 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport  

49. Učiteľ praktického vyučovania 

50. Učiteľ pre primárne vzdelávanie 

51. Metodik práce s mládežou 

52. Kariérový poradca 

53. Koordinátor vzdelávacích aktivít 

54. Organizátor športových podujatí 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment 

55. Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov 

56. Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 

57. Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva) 

58. Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov 
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59. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  

60. Imunoalergológ 

61. Klinický onkológ 

62. Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím 

63. Geriater 

64. Angiológ 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 15 z 23 členov. Pri ôsmich členoch sa očakávala 

nominácia nových zástupcov, a to z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR, Asociácie priemyselných 

zväzov a dopravy, Konfederácie odborových zväzov SR (dvaja členovia) a Ministerstva financií SR.  

Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXIX. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi 

a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 2 tejto správy.



   
 

101 

Tabuľka č. 2 Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou od roku 2020  

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 
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 

10.4.2021 20.5.2021 
3.6. 

2021 
12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

3 0 0 0 0 7 0 1 2 5 4 0 3 0 0 25 

Sektorová rada pre ťažbu a 
úpravu surovín, geológiu 

3 0 3 2 2 3 2 1 4 0 3 2 2 1 2 30 

Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

5 0 0 2 0 2 0 4 3 2 0 0 0 0 0 18 

Sektorová rada pre textil, odevy, 
obuv a spracovanie kože 

1 3 2 1 3 1 0 3 1 1 1 8 1 2 0 28 

Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel 

0 8 2 1 1 2 2 4 2 2 1 5 2 1 3 36 

Sektorová rada pre celulózo-
papierenský a polygrafický 
priemysel 

0 2 1 2 2 1 0 1 3 1 2 1 1 0 0 17 

Sektorová rada pre chémiu 
a farmáciu 

0 1 2 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 14 

Sektorová rada pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo 

6 0 1 2 3 2 2 2 0 3 2 2 2 0 2 29 
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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 
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 

10.4.2021 20.5.2021 
3.6. 

2021 
12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

 

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

3 0 0 0 0 6 0 4 3 0 0 6 0 0 5 27 

Sektorová rada pre 
automobilový priemysel 
a strojárstvo 

0 2 0 0 0 6 1 0 4 0 0 5 0 0 3 21 

Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 13 

Sektorová rada pre energetiku, 
plyn, elektrinu 

0 7 0 4 2 0 6 0 4 0 2 3 0 0 0 28 

Sektorová rada pre vodu, odpad 
a životné prostredie 

0 1 0 1 1 1 2 0 3 1 3 0 0 0 0 13 

Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu 
a kartografiu 

3 0 2 1 0 3 3 3 1 4 3 0 0 0 9 32 

Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

0 4 0 0 3 1 2 6 3 2 3 4 0 2 3 33 

Sektorová rada pre dopravu, 
logistiku, poštové služby 

6 0 5 3 0 5 3 5 1 5 3 1 5 4 3 49 
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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 
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 

10.4.2021 20.5.2021 
3.6. 

2021 
12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

 

Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie 

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 8 

Sektorová rada pre kultúru 
a vydavateľstvo 

9 0 5 0 0 5 6 0 0 5 9 0 12 0 11 62 

Sektorová rada pre vzdelávanie, 
výchovu a šport 

1 2 0 0 2 0 0 4 0 1 4 5 2 0 3 24 

Sektorová rada pre verejné 
služby a správu 

12 8 0 6 0 6 5 0 13 0 6 3 0 0 13 72 

Sektorová rada pre 
administratívu, ekonomiku, 
manažment 

0 3 0 0 0 2 3 4 5 11 8 8 3 4 3 54 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 

0 0 16 7 8 3 7 7 7 10 4 11 9 8 0 97 

Sektorová rada pre remeslá a 
osobné služby 

7 0 0 2 1 0 0 0 0 12 0 0 0 1 2 25 

SPOLU 63 44 39 37 31 59 47 50 66 65 64 64 44 23 63 759 
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Prehľad  počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp  

   

2021/2022  

XVI. 
etapa  

XVII. 
etapa  

XVIII. 
etapa  

XIX. 
etapa  

XX. 
etapa  

XXI. 
etapa  

XXII. 
etapa  

XXIII. 
etapa  

XXIV. 
etapa  

XXV. 
etapa  

XXVI. 
etapa  

XXVII. 
etapa  

XXVIII. 
etapa  

XXIV. etapa  SPOLU  

27.8. 
2021   

28.9. 
2021  

21.10. 
2021  

16.11. 
2021  

7.12. 
2022  

14. 1. 
2022  

3. 2. 
2022  

18.2. 
2022  

1. 3. 
2022  

18.3. 
2022  

31.03. 
2022  

12.04. 
2022  

29.04. 
2022  

17.05. 2022     

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov  

4 8 0 4 3 3 6 5 6 3 4 0 0 3 57 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu  

2 0 4 1 3 3 3 0 3 1 0 1 0 0 21 

Sektorová rada pre potravinárstvo  6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4 0 8 0 20 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože  

3 2 2 2 0 4 0 4 0 1 0 3 1 0 22 

Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel  

2 2 1 3 3 4 2 0 0 5 2 0 1 5 30 

Sektorová rada pre celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel  

1 0 3 1 0 3 2 1 0 2 0 0 2 0 15 

Sektorová rada pre chémiu 
a farmáciu  

0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Sektorová rada pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo  

2 1 2 3 2 3 3 3 0 2 0 0 0 0 21 

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

3 7 0 4 3 0 9 3 0 2 4 0 2 0 37 
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Prehľad  počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp  

   

2021/2022  

XVI. 
etapa  

XVII. 
etapa  

XVIII. 
etapa  

XIX. 
etapa  

XX. 
etapa  

XXI. 
etapa  

XXII. 
etapa  

XXIII. 
etapa  

XXIV. 
etapa  

XXV. 
etapa  

XXVI. 
etapa  

XXVII. 
etapa  

XXVIII. 
etapa  

XXIV. etapa  SPOLU  

27.8. 
2021   

28.9. 
2021  

21.10. 
2021  

16.11. 
2021  

7.12. 
2022  

14. 1. 
2022  

3. 2. 
2022  

18.2. 
2022  

1. 3. 
2022  

18.3. 
2022  

31.03. 
2022  

12.04. 
2022  

29.04. 
2022  

17.05. 2022     

Sektorová rada pre automobilový 
priemysel a strojárstvo  

4 5 4 3 0 0 0 10 0 0 0 5 2 0 33 

Sektorová rada pre elektrotechniku  2 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 11 

Sektorová rada pre energetiku, plyn, 
elektrinu  

0 2 3 5 0 0 5 0 9 0 0 6 0 10 40 

Sektorová rada pre vodu, odpad a 
životné prostredie  

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 

Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu  

0 0 0 0 3 3 0 12 0 4 7 2 2 0 33 

Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch  

1 1 4 4 0 5 0 2 9 0 3 3 1 4 37 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, 
poštové služby  

0 0 7 0 6 8 0 13 0 11 7 0 0 0 52 

Sektorová rada pre informačné 
technológie a telekomunikácie  

12 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9 5 0 5 36 

Sektorová rada pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo  

17 0 0 0 0 15 0 16 11 3 0 0 0 10 72 
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Prehľad  počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp  

   

2021/2022  

XVI. 
etapa  

XVII. 
etapa  

XVIII. 
etapa  

XIX. 
etapa  

XX. 
etapa  

XXI. 
etapa  

XXII. 
etapa  

XXIII. 
etapa  

XXIV. 
etapa  

XXV. 
etapa  

XXVI. 
etapa  

XXVII. 
etapa  

XXVIII. 
etapa  

XXIV. etapa  SPOLU  

27.8. 
2021   

28.9. 
2021  

21.10. 
2021  

16.11. 
2021  

7.12. 
2022  

14. 1. 
2022  

3. 2. 
2022  

18.2. 
2022  

1. 3. 
2022  

18.3. 
2022  

31.03. 
2022  

12.04. 
2022  

29.04. 
2022  

17.05. 2022     

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny 
priemysel  

0 0 8 0 4 5 0 9 7 9 0 10 0 5 57 

Sektorová rada pre vzdelávanie, 
výchovu a šport  

7 2 1 5 1 0 4 2 0 6 2 1 4 6 41 

Sektorová rada pre verejné služby 
a správu  

0 5 4 15 9 4 10 0 0 5 0 9 0 0 61 

Sektorová rada pre administratívu, 
ekonomiku, manažment  

3 4 1 7 2 4 0 9 0 5 3 0 3 5 46 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, 
sociálne služby  

7 9 0 0 27 0 7 3 0 11 0 4 0 5 73 

Sektorová rada pre remeslá a osobné 
služby  

4 6 0 0 0 0 17 0 0 0 6 0 10 0 43 

SPOLU  80 57 44 57 66 76 78 97 45 75 51 49 36 64 1634 

Plán na revíziu - zmluva                              1509 

Plán na tvorbu - zmluva                              300 

PLÁN SPOLU - do mája 2022                              1809 

ROZDIEL                              -175 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najaktívnejšou sektorovou radou v oblasti tvorby a revízie NŠZ je 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby (170 NŠZ). Na druhú priečku sa v aktivite dostala 

Sektorová rada pre verejné služby a správu (133 NŠZ). Pomyselné tretie miesto získala Sektorová rada 

pre kultúru a kreatívny priemysel (119 NŠZ). V oblasti tvorby a revízie NŠZ tieto tri sektorové rady tvoria 

najaktívnejšie odborné tímy. Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby má k termínu 

predkladania správy schválené 101 NŠZ a Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment 

100 NŠZ. 

Najmenej aktívnymi v tejto oblasti sú: Sektorová rada pre elektrotechniku (24 NŠZ), Sektorová rada pre 

vodu, odpad a životné prostredie (22 NŠZ) a Sektorová rada pre chémiu a farmáciu (22 NŠZ).  

Celkovo od roku 2020, kedy boli začaté práce na tvorbe a revízii NŠZ do 17. 5. 2022 (ukončenie XXIX. 

etapy) schválila Aliancia 1634 NŠZ.  

V tabuľke sa uvádza aj stav schvaľovania NŠZ za obdobie sledované v tejto priebežnej správe v termíne 

od 18. 3. 2021 do 17. 5. 2022. Kompletná textová verzia všetkých NŠZ schválených Alianciou v 

sledovanom období sa nachádza v Prílohe č. 3 tejto správy. 

1.2.2 Zmeny v personálnom zložení Aliancie sektorových rád 

V sledovanom období nastali nasledovné zmeny v personálnom zložení Aliancie sektorových rád. 

Minister vnútra Roman Mikulec požiadal o odvolanie člena Aliancie sektorových rád za rezort vnútra 

JUDr. Antona Kulicha z dôvodu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Do Aliancie sektorových 

rád nominoval plk. JUDr Rastislava Hajka, PhD., riaditeľa centra vzdelávania a psychológie sekcie 

personálnych a sociálnych činností MV SR, jeho nominácia tvorí Prílohu č. 4.  

Dňa 20. mája 2022 – Mgr. Ing. Martin Hošták, PhD. nahradil Petra Molnára, zástupcu Republikovej únie 

zamestnávateľov.  

1.2.3 Pracovné stretnutia a konferencie 

HORECA - konferencia a Jarné stretnutie hotelierov 

V Žiline sa v termíne od 16. 5. - 18. 5. 2022 konala HORECA konferencia a Jarné stretnutie hotelierov. 

Cieľom podujatia bolo ukázať, ako sa svet HORECA segmentu (HOtelierstvo, REštaurácie, CAtering) za 
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posledné dva roky, najmä pre pandémiu a obmedzenia s ňou súvisiace, zmenil. Prezentácie a živé 

diskusie sa zameriavali najmä na nedostatok kvalifikovaných ľudí, na zmeny na trhu práce, zmeny 

v očakávaniach zamestnancov, ale aj na nové požiadavky digitalizácie. Konferencia bola organizovaná 

Asociáciou hotelov a reštaurácií (ďalej len „AHRS“). Na konferenciu prijala pozvanie tajomníčka 

Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová Dítětová, ktorá bola aj účastníčkou panelovej diskusie 

s témou „Vitajme v novom svete“. Sprievodná prezentácia je uvedená v Prílohe č. 5. Nedostatok 

kapitálu, investičný dlh, nedostupnosť úverov, rast cien energií, málo kvalifikovaného personálu. Ale aj 

strata dôvery – predovšetkým zahraničných turistov z dôvodu opatrení, pokles kúpyschopnosti 

a znižovanie výdavkov na rekreáciu domácich hostí v dôsledku zdražovania. Ak k tomu pridáme 

absenciu stratégie pomoci pre reštart najviac postihnutých sektorov a nové požiadavky v oblasti 

udržateľnosti i ochrany životného prostredia, ale aj digitalizácie, ktoré potrebujú nové investície, tak 

situáciu v segmente HORECA nemožno hodnotiť inak ako naďalej kritickú.  

Predseda Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch Marek Harbuľák vníma 

výrazné zmeny v nákupnom správaní nielen domácich, ale aj zahraničných turistov. Čas medzi 

rezerváciou a samotným nástupom na pobyt sa výrazne skrátil a mnoho rezervácií prichádza na 

poslednú chvíľu. Ďalšia zmena vyplýva z neistoty spôsobenej infláciou a prudkým nárastom cien 

energií, ale aj potravín a iných potrieb každodenného života. Predovšetkým domáci turisti začínajú 

výrazne šetriť a šetrenie sa prejavuje okrem iného aj v krátení výdavkov na rekreáciu, dovolenky či 

konzumáciu v gastroprevádzkach. V porovnaní s minulým letom očakáva preto mierny pokles zo strany 

domácich návštevníkov. Mierny pokles domácich návštevníkov by mohol byť kompenzovaný nárastom 

počtu zahraničných turistov. Otázne však je, či dokážeme napraviť a obnoviť dôveru týchto turistov a 

znova ich prilákať späť na Slovensko. Konkurencia a ponuky v okolitých krajinách sú veľmi silné. 

Predpoklady na to sú. Aj v tomto prípade platí, že pomôcť musí národná agentúra Slovakia Travel 

uviedol Marek Harbuľák. 

Rozširovaním svojich zastúpení, hľadaním efektívnych spôsobov, ako zaujať a prilákať turistov z 

tradičných zdrojových krajín, ale aj potenciálnych trhov, akými sa javia napríklad pobaltské krajiny. Na 

efektívnu prezentáciu a propagáciu však potrebuje agentúra kvalitný produkt, ktorý vytvárajú 

podnikatelia. Tí však potrebujú lepšie podnikateľské prostredie na to, aby mohli byť 

konkurencieschopní. Aj na tomto príklade je vidieť, ako všetko so všetkým súvisí. V rámci diskusie 

rezonovali témy súvisiace s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v sektore. Zástupcovia sektora 

sa zhodli na tom, že ide najmä o dôsledok zlého nastavenia produkcie stredných odborných a vysokých 

škôl, ktoré nie je zosúladené s potrebami na trhu práce. Nedostatok kvalifikovaných ľudí sa v sektore 

počas pandémie ešte viac prehĺbil. V určitom období sa zaznamenal viac ako 30-percentný pokles 
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počtu zamestnancov. Kľúčové dôvody boli nedôvera a obava z opakovanej straty zamestnania pre 

prijímané opatrenia a nastavenia schém pomoci. Napriek legislatívnym zmenám, ktoré zjednodušili 

prístup odídencov z Ukrajiny na trhu práce, nie je také jednoduché zamestnať sa v gastroprevádzkach 

alebo hoteloch a penziónoch. Na mnohé pracovné pozície potrebujú zdravotný preukaz a odbornú 

spôsobilosť na prácu a manipuláciu s potravinami. Tú získajú preskúšaním a overením z regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva. Prvým prezentujúcim bol generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu 

Ministerstva dopravy a výstavby SR, Tomáš Ondrčka, bývalý prezident AHRS, ktorý veľmi dobre rozumie 

problémom HORECA biznisu: „Segmentu ubytovania a gastra sme zo schém štátnej pomoci dosiaľ 

vyplatili 95 miliónov EUR. Ešte stále diskutujeme aj o možnosti čerpania pomoci za január a február 

tohto roka, práve v týchto mesiacoch totiž časť podnikov má ešte stále pokles tržieb o 25 – 50 %,“ 

uviedol Ondrčka.  

Prezident AHRS, Marek Harbuľák, v tejto súvislosti skonštatoval, že štátna pomoc podnikom skutočne 

pomohla prečkať najhoršie „pandemické“ časy. V budúcnosti zas môže pomôcť prezentácia Slovenska 

v zahraničí, ako ju predstavila Miriam Benčíková, riaditeľka marketingu Slovakia Travel. Nové časy, 

trendy v HORECA segmente pre rok 2022, to je pre viacerých prevádzkovateľov najmä to, ako zvládnu 

letnú sezónu a predovšetkým nedostatok zamestnancov. K týmto aktuálnym témam sa postupne 

vyjadrovali viacerí odborníci. O dosahoch pandémie na trh práce, ale aj možnostiach, ako nájsť 

zamestnancov, hovorila hotelierom Ivana Molnárová, CEO portálu Profesia. Podľa zverejnených údajov 

prišlo v gastro a hotelierstve o prácu viac ako 35-tisíc zamestnancov. Štatistiky nezamestnaných to však 

zásadne neovplyvnilo, pretože sa uplatnili v iných odvetviach, ktoré počas pandémie neprepúšťali. Aké 

nové zručnosti budú potrebovať tí, ktorí sa chcú v budúcnosti práve v HORECA biznise zamestnať, 

prezentovala tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Dítětová Lednárová: „Automatizácia a 

digitalizácia už o niekoľko rokov zasiahne každú druhú pracovnú pozíciu na Slovensku. Tie sa buď 

transformujú, alebo zaniknú – najväčšie zmeny pritom očakávame pri pozíciách s vysokým podielom 

fyzickej práce. Príprava budúcich absolventov škôl, ale aj kvalitné celoživotné vzdelávanie 

zamestnancov budú zohrávať kľúčovú úlohu.“ Tajomníčka Aliancie sektorových rád prezentovala aj 

opatrenia uvedené v stratégii rozvoja ľudských zdrojov v sektore obchod, marketing, gastronómia 

a cestovný ruch, ktoré by mohli pomôcť riešiť nedostatok a kvalitu ľudských zdrojov v sektore.  

Na tému, ako môžu silu sociálnych médií využiť zamestnávatelia práve pri hľadaní ľudí, diskutovala 

Ivana Brutenič z LinkedIn stratégie. Až 90 % zamestnávateľov v gastro a hotelierstve sú totiž mikro, 

malé a stredné firmy a takýto „nábor“ je pre nie veľmi dobré riešenie. V téme Digitálny marketing ako 

nevyhnutný pomocník v HR pokračoval Tomáš Poláček, Marketing & Business development consultant. 

Medzitým sa však konala popoludňajšia diskusia za okrúhlym stolom, na ktorej sa zúčastnil Michal 
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Bursík, cluster HR director z Best Hotels Properties, Marek Schwarz, HR director spoločnosti TMR a člen 

Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómia a cestovných ruch a Michal Kaliňák, ústredný 

riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska predseda Sektorovej rady pre verné služby 

a správu. Veľký záujem prítomných v sále vzbudila téma zamestnávania odídencov, ktorých je v 

segmente podľa posledných informácií približne 500. „Od vypuknutia vojnového konfliktu 

improvizujeme, ako vieme. Zopakovala sa situácia z obdobia pandémie – štát na túto situáciu nebol a 

ani po mesiacoch stále nie je pripravený, ani schopný na vzniknutú situáciu pružne zareagovať, a to je 

chyba,“ konštatoval Michal Kaliňák zo ZMOS. Asociácia však ocenila, že štát vyšiel v ústrety jej iniciatíve 

a spoločne s hoteliermi uľahčil odídencom získavanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré je pre 

prácu v segmente nevyhnutné.  

Zástupcovia Aliancie sektorových rád sú členmi iniciatívy Slovak Global Network 

Slovak Global Network (ďalej len „SGN“) je iniciatíva pre angažovanú spoločnosť, ktorej záleží na rozvoji 

a akcelerácii Slovenska. SGN vytvára nástroje a príležitosti na prepájanie komunít, firiem, neziskových 

organizácií a angažovaných ľudí, Slovákov doma aj v zahraničí. Poskytuje priestor na zviditeľnenie ich 

dobrých nápadov a aktivít. Podporuje medzioblastnú a medzisektorovú spoluprácu, čím napomáha 

rozvoju Slovenska. SGN prepája aktérov, a to prostredníctvom digitálnej platformy či pracovných 

skupín SGN. Zviditeľňuje ich pomocou rozličných webinárov a rozhovor. V uplynulom období 

mobilizovala členov a aktérov v rámci summitu SGN, ktorý sa bude organizovať raz ročne. Iniciatíva 

taktiež uskutočnila Prieskum národných hodnôt Slovenska 2021. Prvý summit sa konal dňa 6.6.2022. 

Ústrednou témou summitu bola príprava Vízie Slovenska 2030. 

Vízia Slovenska 2030 

Úvodný ročník summitu mal snahu zadefinovať tradíciu nového typu systematického spoločenského 

dialógu. Jeho ambíciou bolo prizvať na spoluprácu a vzájomne prepojiť do spoločnej diskusie o vízii 

Slovenska a jeho budovaní to najlepšie, čo doma i vo svete poznáme. Angažovaných ľudí zo 

súkromného, vládneho, neziskového sektora, akadémie, investičného prostredia a prostredníctvom 

zapojenia úspešných Slovákov v zahraničí. Na summite sa zúčastnili viacerí členovia sektorových rád 

a zástupcovia Aliancie sektorových rád, napr. Ing. Mário Lelovský, Mgr. Andrej Lasz, PaedDr. Lucia 

Lednárová Dítětová, JUDr. Simona Prílesanová a pod.  
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Vízia Slovenska 2030 sa koncipuje v nasledovných pracovných skupinách: 

▪ Vzdelávanie a inovácie; 

▪ Zdravotníctvo; 

▪ Zelená ekonomika; 

▪ Umenie a kultúra.  

Pracovné skupiny sa stretávajú pravidelne 1-3krát za štvrťrok. Každú skupinu obsahovo vedie 

exekutívny tím, ktorý je zostavený z 2-3 odborníkov. Členovia pracovných skupín zastupujú rôzne sféry, 

verejný, súkromný, neziskový sektor či akademickú obec. Do všetkých pracovných skupín sa zapojili aj 

členovia sektorových rád. Exekutívne tímy všetkých s skupín sa informujú o svojom progrese a hľadajú 

spoločné prepojenia medzi skupinami na štvrťročných stretnutiach, čim sa zabezpečuje prierezový 

pohľad na dané témy a spolupráca skupín.  

Výstupy práce pracovných skupín sa prezentovali v rámci moderovaných výstupov v poobedňajšom 

programe summitu SGN. Nasledovali dve hodiny semi-formálneho networlkingu a diskusií za 

“okrúhlymi stolmi” o ďalších krokoch potrebných na úspešnú implementáciu reformných opatrení.  

Pracovné skupiny sa formovali nasledovne: 

Vízia Slovenska 2030 

▪ Máme víziu? - Ktoré iniciatívy, dokumenty alebo strategické materiály by mali byť kostrou vízie do 

roku 2030? 

▪ Ako inak pristupovať k vízii? - Vízií a rôznych strategických materiálov bolo na Slovensku 

napísaných už dosť. Výsledky sú však podpriemerné. Kde sa robí chyba? 

▪ Ako sa najesť z grafov? - Súkromný sektor pristupuje k strategickým otázkam aj kvantitatívne. 

Ktoré indikátory by mal štát sledovať/cieliť, aby sme merali skutočný progres smerom k vízii? 

Vzdelávanie a Inovácie 

1. Vedomie naliehavosti - Podľa prieskumu národných hodnôt SGN sa vzdelávanie ako hodnota na 

Slovensku objavuje až na 43. mieste. Ako vieme spoločným úsilím prostredníctvom aktérov 

partnerstva prispieť k tomu, aby sa táto situácia na Slovensku zmenila? 



   
 

112 

2. Spoločná vízia a stratégia - Základnou podmienkou na čerpanie financií z fondov EÚ v rámci 

programového obdobia 2021-2027 je Stratégia vzdelávacej politiky. Aká by mala byť jej hlavná vízia 

s výhľadom do roku 2030 v prepojení na spoločnosť? A ako by jej stratégia mala reflektovať témy 

Partnerstva pre vzdelávanie 2030+ (kúrikulum, personalizácia&inklúzia&wellbeing, digitalizácia, 

príprava&rozvoj pedagógov, odolnosť vzdelávacieho systému)? 

3. Komunikačná stratégia - Ako vieme komunikovať potrebné reformné zmeny kľúčovým cieľovým 

skupinám - najmä učiteľom, rodičom, žiakom - tak, aby sme dosiahli stav win-win? 

Zelená ekonomika 

1. Čistá mobilita - Prechod na elektromobilitu a alternatívne pohony vrátane vodíka prinesie 

postupný koniec éry spaľovacích motorov. Výzvou bude aj budovanie komfortnej nabíjacej infra 

štruktúry a zvýšený dopyt po bezemisných energiách. Okrem elektrifikácie dopravy bude dôraz na 

rozvoj koľajovej, mestskej, prímestskej a cyklodopravy. 

2. Dekarbonizácia, Clean-Tech a digitalizácia - Dekarbonizácia ekonomiky a spoločnosti prináša nový 

pohľad a prístupy. Zelená tranzícia je riešením klimatickej krízy. Nezávislosť na fosílnych palivách, 

podpora obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť, obehové hospodárstvo s 

využitím digitalizácie, (eko)inovacie sú hlavné atribúty udržateľného rozvoja. 

3. Zelené budovy, udržateľná výstavba a renovačná vlna - Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka 

budov sú nevyhnutné pre splnenie ambicióznych cieľov. „Zelené" štandardy nasmerujú obnovy 

svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti. Výstavba budov a ich prevádzka 

dnes v EÚ spotrebuje 40 % energie a generuje 36 % emisií CO2. Nové finančné zdroje je potrebné 

investovať, nielen minúť. 

Zdravotníctvo 

1. Nárok a povinnosti poistencov: klišé alebo základ dobrého zdravotného stavu populácie - Nárok 

poistencov je základným pilierom, ktorý definuje potreby a organizáciu v sektore. Udržateľnosť 

sektora a vysoká úroveň zdravotných výstupov však vyžadujú aj jasne definované povinnosti 

občanov a súbor nástrojov na ich vymáhanie. Ako by mohli nárok a povinnosti vyzerať? Je to klišé 

alebo realizovateľný ciel? 

2. Ako získať viac peňazí pre zlepšenie zdravia - Slovensko zaostáva vo viacerých ukazovateľoch 

kvality zdravia oproti vyspelým štátom Európy. Jednou z príčin je nedostatočné financovanie 

zdravotníctva - odhaduje sa, že chýba aspoň 1 miliarda eur ročne (20 % celkového rozpočtu na 



   
 

113 

zdravotníctvo). Ako lepšie využiť už existujúce zdroje v zdravotníctve a získať ďalšie pre zlepšenie 

starostlivosti o naše zdravie? Sme ochotní viac sa finančne spolupodieľať na starostlivosti o naše 

zdravie? 

3. Poskytovatelia a ľudské zdroje: čo urobiť, aby lekári a sestry chceli zostať na Slovensku - 

Slovenský lekár ide do Čiech, český lekár smeruje do Nemecka, nemecký do USA a tam aj zostane. 

Spojené štáty sú jedinou krajinou, z ktorej sa už prakticky neodchádza(l). Ak však takáto linka 

prebehne, kto bude liečiť na Slovensku? 

Umenie a kultúra 

65. Kultúra ako súčasť všetkých politík štátu - Každý segment spoločnosti sa musí podieľať na 

rozvoji kultúry. Je to univerzálna hodnota, ktorá sleduje zvyšovanie kvality života na Slovensku, 

rozvoj občianskej spoločnosti a vysokú mieru zodpovednosti za budúcnosť krajiny. Kultúra, 

kultúrnosť, tvorivosť by mala byť súčasťou všetkých politík štátu. 

66. Zmena a obnova spoločnosti ako kultúrny projekt - Nieto obnovy bez kultúry - zmena 

spoločnosti znamená zmenu správania, návykov, hodnôt. Reformné úsilie sa nepodarí bez 

zmeny spôsobu života a myslenia. 

67. Kultúrny príbeh Slovenska ako súčasť identity jeho obyvateľov - Kto sme a čím sa chceme stať 

(vyrovnanie sa s minulosťou, pomenovanie problémov prítomnosti, vízia budúcnosti) - 

modernizačný koncept krajiny musí byť súčasťou identity a hodnôt. 

1.2.4 Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád 

Do pôsobnosti Aliancie sektorových rád patrí aj a hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových 

rád, vyplývajúce zo Zákona č. 5/2004 Z. z., Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, § 35b časť „Aliancia sektorových rád a sektorové rady”.  

Za účelom opätovného zrealizovania hodnotenia funkčnosti a efektívnosti sektorových rád začal 

Realizační tím SRI v sledovanom období pripravovať podklady na ich hodnotenie a revidovať 

METODICKÝ POSTUP PROCESU HODNOTENIA FUNKČNOSTI, EFEKTÍVNOSTI A PRÍNOSOV SEKTOROVÝCH 

RÁD V NSP III, ktorý bol vytvorený a realizovaný v predchádzajúcom období. V mesiacoch apríl-máj 

2022 prebehli interné diskusie s externými expertmi projektu SRI za účelom kvalitného nastavenia 

hodnotenia a pripomienkovanie predchádzajúceho metodického manuálu. Posudok externého 

experta Petra Magvašiho sa nachádza v prílohe č. 6 tejto správy. P. Magvaši konštatoval, že na kvalitnú 

realizáciu národného projektu SRI je potrebné vyhodnocovať dosiahnutú účinnosť činnosti sektorových 
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rád z hľadiska ich funkčnosti a efektívnosti, ako dôležitého elementu napĺňania cieľov v politike 

zamestnanosti. Činnosť sektorových rád je potrebné vnímať komplexne, v kontexte celého systému 

politiky zamestnanosti. Hodnotenie nemá byť len byrokratickým zavŕšením určitej etapy činnosti 

sektorových rád ale má splniť svoj účel. Má ísť o systematické hodnotenie, ktoré v budúcnosti prinesie 

impulzy nielen na zvýšenie výkonu samotnej sektorovej rady, ale aj ucelené a strategické podnety na 

predikciu vývoja a potrieb aktívnych opatrení na trhu práce v Slovenskej republike. Hodnotenie 

činnosti sektorových rád musí plniť funkciu nástroja na dôkladnejšie, systematickejšie, cieľavedomé a 

programové zamyslenie sa nad cieľmi vyhradenými v zákone, ale aj v projekte Sektorovo riadenými 

inováciami k zefektívnenú trhu práce v Slovenskej republike. Počas hodnotenia sektorových rád bude 

potrebné zobrať do úvahy potenciál sektorovej rady a jej štruktúru, ale aj prístup členov k plneniu 

výstupov a cieľov jednotlivých etáp projektu a zároveň úroveň plnenia úloh zadefinovaných v Štatúte 

sektorovej rady.  

V sledovanom období boli zrealizované tri fokusové skupiny s tajomníkmi sektorových rád za účelom 

diskusie ohľadom metód hodnotenia a kritických bodov súvisiacich s hodnotením sektorových rád 

z pohľadu tajomníkov. Následne sa definovali kľúčové pojmy – funkčnosť a efektívnosť, určili sa ciele a 

zámer hodnotenia a získania informácií ku kritériám, ktoré by sa mali hodnotiť. Výstupom fokusových 

skupín bolo zhodnotenie prínosu vytvorením nového hodnotiaceho systému. V rámci fokusových 

skupín boli zadefinované nové otázky na meranie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, ktoré boli 

upravené do nového hodnotiaceho dotazníka a vytvorená nová metodika hodnotenia. Dokument 

HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI SEKTOROVÝCH RÁD sa nachádza v Prílohe č. 7 tejto 

správy.  

1.3 Činnosť Riadiaceho výboru SRI 

Riadiaci výbor SRI (ďalej len “RV SRI“) plní významné úlohy v oblasti posudzovania, pripomienkovania 

a odsúhlasovania jednotlivých priebežných správ predkladaných Realizačným tímom SRI v zmysle 

stanoveného harmonogramu.  

V zmysle schváleného harmonogramu prác sa RV SRI v sledovanom období zaoberal posúdením, 

pripomienkovaním a schválením výstupov Realizačného tímu SRI za štrnástu realizačnú etapu. Ide o 

stálu úlohu členov RV SRI vyplývajúcu zo schváleného štatútu. K termínu predkladania Priebežnej 

správy č. 14 RV SRI posúdil, spripomienkoval a odsúhlasil celkovo 13 správ, konkrétne Úvodnú správu 

a Priebežnú správu č. 1 až č. 13 (apríl 2019 – jún 2022). V rámci vykazovaného obdobia išlo o práce, 

ktoré sa týkali najmä posúdenia výstupu za štrnástu realizačnú etapu, a to:  
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▪ 16. 3. 2022 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 13 na pripomienkovanie členom RV SRI,  

▪ 18. 3. 2022 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 13 členmi RV SRI,  

▪ 18. 3. 2022 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 13, spracovanie prehľadu 

pripomienkového konania, 

▪ 19. 3. 2022 per rollam schválenie finálnej verzie Priebežnej správy č. 13 so zapracovanými 

pripomienkami, jednomyseľné schválenie finálnej verzie Priebežnej správy č. 13 členmi RV SRI.  

▪ 21. 3. 2022 odovzdanie Priebežnej správy č. 13 MPSVR SR, ako objednávateľovi výstupu.  

K Priebežnej správe č. 13 bolo celkovo predložených 16 pripomienok, pričom všetky boli Realizačným 

tímom SRI akceptované a do správy zapracované. Pripomienky zaslali zástupcovia MZ SR a MDaV SR. 

V nasledovnej tabuľke je prehľad splnených úloh RV SRI (termíny označené zelenou farbou) a 

plánovaných úloh v jednotlivých etapách realizácie projektu v ďalších obdobiach 

Tabuľka č. 3 Harmonogram úloh RV SRI v oblasti predkladania výstupov 

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 x 

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 x 

Priebežná správa č. 4 18. 01. 2020 21. 01. 2020 x 22. 01. 2020 

Priebežná správa č. 5 16. 03. 2020 18. 03. 2020 
19. 03. 2020  
(zrušené rokovanie Covid 
19)  

19. 03. 2020 

Priebežná správa č. 6 16. 06. 2020 18. 06. 2020  x 19. 06. 2020 

Priebežná správa č. 7 17. 10. 2020 20. 10. 2020 
21. 10. 2020 
(zrušené rokovanie Covid 
19)  

21. 10. 2020 

Priebežná správa č. 8 18. 01. 2021 20. 01. 2021 x 21. 01. 2021 

Priebežná správa č. 9 17. 03. 2021  19. 03. 2021 x 22. 03. 2021 

Priebežná správa č. 10 16. 06. 2021  18. 06. 2021 18. 06. 2021 x 

Priebežná správa č. 11 17. 09. 2021  20. 09. 2021 20. 09. 2021 x 

Priebežná správa č. 12 13. 12. 2021  15.12.2021 

15. 12. 2021 (spoločné 
rokovanie RV SRI, 
Aliancie, predsedov a 
garantov sektorových 
rád) 

x 

Priebežná správa č. 13 16. 03. 2022 18. 03. 2022 x 21. 3. 2022 
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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 

Priebežná správa č. 14 16. 06. 2022 20. 06. 2022 21. 06. 2022 x 

Priebežná správa č. 15 16. 09. 2022 20. 09. 2022 

Začiatok novembra 
(spoločné rokovanie RV 
SRI, Aliancie, predsedov 
a garantov sektorových 
rád) 
 

21. 9. 2022 

Priebežná správa č. 16 16. 11. 2022 18. 11. 2022 21. 11. 2022 x 

Záverečná správa 13. 12. 2022 15. 12. 2022 16. 12. 2022  x 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

1.4 Činnosť sektorových rád 

1.4.1 Desiate rokovania sektorových rád 

Od 12. mája do 1. júla 2022 je naplánovaných 24 rokovaní sektorových rád. V máji 2022 sa konalo 

sedem z 24 rokovaní sektorových rád a šesť rokovaní sa konalo v prvý júnový týždeň. Väčšina rokovaní 

v tomto období prebieha prezenčnou alebo hybridnou (prezenčná + online) formou. Hlavnou témou je 

prezentácia SSRĽZ na HSR SR a jednotlivých rezortoch, implementácia opatrení a aktivít zo SSRĽZ 

a parciálne prezentácie o stave sektorov počas energetickej krízy. 

Tabuľka č. 4 Prehľad termínov desiatych rokovaní sektorových rád 

P.č. Sektorová rada  Termín desiateho rokovania 

1  pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  18. 5. 2022 

2  pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  12. - 13. 5. 2022 

3  pre potravinárstvo   9. - 10. 6. 2022 

4  pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  8. 6. 2022 

5  pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  9. - 10. 6. 2022 

6  pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  23. - 24. 6. 2022 

7  pre chémiu a farmáciu  27. -28. 6. 2022 

8  pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  19. - 20. 5. 2022 

9  pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály  2. - 3. 6. 2022 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo 26. - 27. 5. 2022 

11 pre elektrotechniku 8. 6. 2022 

12 pre energetiku, plyn a elektrinu  25. 5. 2022 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie  20. - 21. 6. 2022 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  14. - 15. 6. 2022 

15 pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  15. 6. 2022 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby  21. 6. 2022 

17 pre informačné technológie a telekomunikácie  24. 6. 2022 
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P.č. Sektorová rada  Termín desiateho rokovania 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 8. 6. 2022 

19  pre kultúru a kreatívny priemysel 26. 5. 2022 

20  pre vzdelávanie, výchovu a šport  21. 6. 2022 

21  pre verejné služby a správu  19. 5. 2022 

22  pre administratívu, ekonomiku, manažment  30. 6. - 1. 7. 2022 

23  pre zdravotníctvo, sociálne služby  27. - 28. 6. 2022 

24  pre remeslá a osobné služby 23. -24. 6. 2022 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Úvod rokovaní je venovaný aktuálnej situácii v oblasti udržateľnosti systému fungovania sektorových 

rád. Realizačný tím SRI je v komunikácii s MPSVR SR, ktoré v súčasnom období pripravuje novelu zákona 

č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. V tomto procese bude kľúčové definovanie nových 

kompetencií Aliancie sektorových rád ako strešnému orgán pre činnosť sektorových rád. Zároveň je 

dôležité otvárať aj otázku finančných zdrojov na pokrytie práce členov sektorových rád z nového 

operačného Programu Slovensko.  

Súčasťou rokovaní bolo taktiež informovanie členov sektorových rád o snahách Realizačného tímu SRI 

implementovať sektorové opatrenia a aktivity, ktoré boli počas predchádzajúceho roka definované 

v sektorových stratégiách rozvoja ľudských zdrojov. Realizovala sa prezentácia sektorových stratégií na 

HSR SR, na ktorej odznel záväzok ministra práce, sociálnych vecí a rodiny informovať o problematike 

členov vlády SR. Členovia sektorových rád boli informovaní aj o rokovaniach na Metodicko-

pedagogickom centre (ďalej len „MPC“), Štátnom pedagogickom ústave (ďalej len „ŠPÚ“) a Štátnom 

inštitúte odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“). Organizácie MPC, ŠPÚ, Národný ústav 

certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) a IUVENTA sa 1.7.2022 zlúčia a vznikne 

inštitúcia – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Diskutovalo sa o  kompetenciách novovznikajúcej 

inštitúcie a možnosti zapojenia expertov do jej činnosti. MPC siaha po inovatívnych lektorov z 

biznisového prostredia a lektorov z odborných oblastí. ŠPÚ realizuje kurikulárnu reformu základných 

škôl s predpokladaným termínom ukončenia na jeseň 2022. Kurikulárnu reformu stredných škôl odložil 

na budúci rok. ŠIOV v súčasnom období finišuje úpravu štátnych vzdelávacích programov s 

cieľom zosúladenia s aktuálnou legislatívou a prierezové zásahy spojené napr. so zelenou ekonomikou. 

ŠIOV pripraví online vzdelávanie pre zamestnávateľov a expertov z praxe, aby sa oboznámili s 

odbornou terminológiou v rámci revízie štátnych vzdelávacích programov. Ďalej boli členovia 

sektorových rád informovaní o prebiehajúcich rokovaniach na jednotlivých rezortoch.  

V rámci 10. rokovania boli odprezentované finálne výstupy Ranking vzdelávacích inštitúcií – 

interaktívny nástroj, ktorý umožňuje filtrovať dáta na základe zvolených vstupov a kritérií. Odznela 
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informácia o tom, že sa plánuje hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád. V súčasnosti sa 

pripravuje dotazník a metodológia hodnotenia sektorových rád. 

V súvislosti s návrhom M. Kaliňáka (ZMOS) bola prítomným odprezentovaná možnosť prezentácie 

Sektorovej rady prostredníctvom tlačových besied v regiónoch. Riešil sa aj harmonogram tvorby a 

revízie NŠZ a zároveň sa preberal harmonogram činnosti sektorových rád a definovali úlohy na ďalšie 

obdobie. V rámci diskusie bola odprezentovaná možnosti využitia bezplatných služieb v súvislosti 

s možnosťou zamestnania Ukrajincov.  

V súlade s návrhmi garantov a predsedov sektorových rád sa dohodli termíny konania nasledujúcich, v 

tomto prípade jedenástych rokovaní a schválili sa závery z rokovania sektorových rád. Odznela tiež 

požiadavka, aby na konci projektového obdobia (napríklad v rámci 11. rokovaní sektorových rád) bola 

pripravená bilancia úspechov ich činnosti. Priestor na takúto bilanciu bude v rámci hodnotenia 

funkčnosti a efektívnosti sektorových rád a taktiež na spoločnom zasadnutí Aliancie sektorových rád, 

RV SRI, garantov a predsedov sektorových rád v novembri tohto roka. 

Na rokovaniach prebiehali viaceré zaujímavé diskusie. 

Vstupy členov sektorových rád k aktuálnym témam 

Na rokovaní Sektorovej rady pre potravinárstvo sa rozpútala búrlivá diskusia k hodnoteniu funkčnosti 

a efektívnosti sektorových rád. Už pri tejto téme sa hovorilo o tom, že by bolo potrebné zorganizovať 

podujatia pre verejnosť v regiónoch, ktoré by spropagovali sektor, upozornili na jeho dôležitosť 

a predovšetkým upriamili pozornosť verejnosti aj na možnosti štúdia potravinárskych odborov a na 

nedostatok odborníkov. V súvislosti s nedostatkom odborníkov v tejto oblasti sa hovorilo aj o 

následných možnostiach zamestnania sa v odbore, ktoré sa vplyvom inovácií a moderných technológií 

v poslednom období výrazne zatraktívnilo. 

Člen Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu – predstavil zámery a ciele spoločnosti SPP – 

distribúcia, a. s. v súvislosti so zavádzaním vodíka do distribučnej sústavy. Diskutovalo sa tiež o 

význame všeobecného vzdelávania v energetike a ekonomike, zelených vplyvoch v distribučnej sieti a 

náraste energie z obnoviteľných zdrojov. Riešil sa nedostatok pedagogických a odborných 

zamestnancov v odbornom školstve, celkovo slabá kvalita školstva a nedostatočné financovanie 

učiteľov. 
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Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel informovala o prezentácii SSRĽZ na Ministerstve 

kultúry SR – prezentácie sa zúčastnilo viacero účastníkov, kt. mali preštudovanú SSRĽZ a boli aktívni 

v rámci diskusie. Štátny tajomník prisľúbil, že si prejde záväznejšie opatrenia a navrhne postup ich 

implementácie. V súlade so SSRĽZ sa momentálne sa pripravuje Stratégia kultúry a kreatívneho 

priemyslu SR do roku 2030. Odznela informácia, že rezortná stratégia využije podklady zo SSRĽZ. Riešila 

sa problematika celoživotného vzdelávania v sektore, ale aj dotačných programov vo fonde kultúry, ale 

aj aktívna spolupráca Slovenskej národnej galérie s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie na 

Slovenskej technickej univerzite, ktorá vytvorila špeciálny odbor na rozvoj kultúrneho dedičstva a  

reštaurátorského výskum. Odznela taktiež požiadavka na zvýšenie publicity projektu. 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo otvorila problematiku odborného 

vzdelávania. Branislav Hadár prezentoval aktivity ŠIOV, vrátane upresnenia, ako možno implementovať 

aktivity zo sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do praxe. Otvorená bola aj nutnosť revízie a 

zefektívnenia siete stredných škôl. Andrej Lasz otvoril diskusiu o popularizáciu technického 

vzdelávania. Ako účinný nástroj na riešenie tohto problému sa javí prístup, pri ktorom deti a mládež 

prichádzajú do priameho kontaktu s technológiami či riešia reálne zadania v praxi (zostrojenie robota, 

hacknutie počítača a pod.). Dôležité je do takéhoto hravého procesu zapájať už deti na základných 

školách a dlhodobo formovať ich záujem o technické smery. Sektorová rada navštívila spoločnosť 

Danfoss Power Solutions a.s. 

Sektorová rada pre elektrotechniku – diskutovala o príčinách čipovej krízy, nových výrobných 

technológiách, budúcnosti v mikroelektronike. 

Členovia Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály absolvovali 

odbornú exkurziu v Spojenej škole I. Krasku v Púchove. Navštívili výrobný podnik Rona, a.s., kde mali 

možnosť priamo vidieť proces strojovej a ručnej výroby kalíškov a pohárov a taktiež techniky 

dekorovania. Členmi sektorovej rady bola bohato diskutovaná problematika nedostatku záujmu 

študentov o štúdium na stredných odborných školách, ako aj vysokej absencie potrebných 

zamestnancov v sklárskom odvetví.  

Členovia Sektorovej rady pre bankovníctvo navrhli potrebu definovania/garantovania pozície ESG 

špecialistu ako pre bankový sektor, tak aj pre sektor poisťovníctva. Zástupkyňa Národnej asociácie 

realitných kancelárií Slovenska prezentovala vývoj na realitnom trhu. Novostavby v centre Bratislavy 

lámu cenové rekordy. Najdrahšie byty sú v projekte Eurovea - 7000 eur/m2. Za obdobie rokov 2006 až 
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2021 je nárast cien 2 izbových nehnuteľností v okrese Bratislava I. až 136%, pričom ešte väčší extrém 

je v Košiciach. V okrese Košice IV vzrástli ceny nehnuteľností o 370 % (2006-2021). 

Na rokovaní Sektorovej rady pre ťažbu, úpravu surovín a geológiu odznelo konštatovanie, že 

vzdelávanie dospelých na Slovensku úplne absentuje, študijné programy pre ďalšie vzdelávanie 

dospelých neexistujú, ani sa pre akreditáciu nepripravujú. Ďalej sa hovorilo o zvýšenom záujme 

ukrajinských študentov o štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, fakulte baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií. Na druhý deň ráno sa členovia Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, 

geológiu zúčastnili exkurzie povrchového lomu v Hosťovciach. 

Mgr. Iveta Sitkárová z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, prezentovala na rokovaní 

Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo aktuálnu situáciu na trhu práce v SR, aktívne 

opatrenia trhu práce, podporu zamestnávateľov zo strany štátu a balíček pomoci pre odídencov. 

Súčasťou jej prezentácie bola informácia o NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa! Ing. Ľubomír Gromoš z U. 

S. Steel Košice, s.r.o. prezentoval náborové aktivity spoločnosti – konkrétne nábor žiakov na 

hutnícke/technické povolania. Riaditeľ Strednej odbornej školy v Šaci konštatoval vysokú účasť na 

žiakov prijímacích skúškach. Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej v Podbrezovej, 

hovorila o aktivitách, ktoré realizujú pre žiakov, aby im priblížili budúcu profesiu. Najväčší záujem je o 

odbor Mechanik, mechatronik. Členovia Sektorovej rady absolvovali návštevu Súkromnej strednej 

odbornej školy hutníckej v Podbrezovej. 

1.4.2 Publicita výsledkov činnosti sektorových rád 

V sledovanom období, o ktorom pojednáva táto priebežná správa, bolo na www.sustavapovolani.sk 

publikovaných 5 článkov o desiatych rokovaniach sektorových rád (išlo o rokovania Sektorových rád 

pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; automobilový priemysel a strojárstvo; energetiku, plyn 

a elektrinu; kultúru a kreatívny priemysel; 5. pre verejné služby a správu; sklo, keramiku, minerálne 

výrobky a nekovové materiály). 

V období marec – máj 2022 bolo zaznamenaných viac ako 100 odborných publikačných a iných aktivít 

(ako napr. hodnotenie projektov, členstvo v odbornej komisii, workshopy, okrúhle stoly, recenzovanie 

článkov a pod.), resp. propagačných a publikačných aktivít pre širokú verejnosť, na ktorých sa podieľali 

členovia sektorových rád. Najaktívnejší boli v tejto oblasti členovia Sektorovej rady pre informačné 

technológie a telekomunikácie (s 26 aktivitami) – ich publikačné, resp. propagačné a odborné aktivity 

zahŕňali predovšetkým konferencie, pracovné komisie a torbu podcastov. Podobne aktívni boli aj 
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členovia Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, kde sa zaznamenalo 22 takýchto 

aktivít – v tomto prípade išlo predovšetkým o členstvo v odborných komisiách, aktívnu účasť na 

konferenciách, recenzie odborných článkov a rokovania. V prípade Sektorovej rady pre automobilový 

priemysel a strojárstvo išlo o 15 publikačných, resp. prezentačných aktivít členov v tomto období 

(tieto aktivity zahŕňali predovšetkým odborné komisie, konferencie a webináre). Členovia Sektorovej 

rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa venovali prevažne online aktivitám, ako sú 

webináre a pod. – v sledovanom období sa zúčastnili, či sami zorganizovali, 11 takýchto podujatí. 

V nasledujúcom období sa pripravujú ďalšie aktivity na zviditeľnenie sektorových rád a predovšetkým 

výstupov ich činnosti v rámci NP SRI. Malo by ísť o tlačové konferencie, ktoré by poukázali na problémy 

jednotlivých sektorov a navrhované riešenia, ktoré odborníci zosumarizovali v SSRĽZ.  

1.4.3 Implementácia sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov 

V sledovanom období podnikol Realizačný tím SRI niekoľko aktivít vedúcich k implementácii 

vytvorených sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. Išlo o: 

▪ Predstavenie stratégií na HSR SR, 

▪ pracovné stretnutia a predstavenie stratégií zodpovedným rezortom, 

▪ budovanie sektorových partnerstiev. 

V ďalšom období, v nadväznosti na tieto aktivity, sa pripravuje väčšia publicita sektorových rád, NP SRI 

a jeho výstupov v médiách pre širokú verejnosť formou tlačových správ a tlačových konferencií 

v regiónoch Slovenskej republiky. 

1.4.3.1 Pracovné stretnutia k implementácii opatrení SSRĽZ – predstavenie stratégií 

jednotlivým rezortom 

V predchádzajúcej projektovej etape zverejnil Realizačný tím SRI významné výstupy Národného 

projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike – sektorové 

stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Po zverejnení stratégií začal Realizačný tím SRI podnikať viaceré 

kroky na implementáciu opatrení, ktoré boli zadefinované v SSRĽZ. Okrem rokovaní na ústredných 

orgánoch štátnej správy zrealizoval pracovné rokovania s MPC, ŠPÚ a ŠIOV za účelom diskutovania 

postupu realizácie navrhovaných opatrení a konkrétnych aktivít v kompetencii týchto inštitúcií. Ďalšie 

rokovania sa realizovali na Úrade vlády SR a na pôde jednotlivých ministerstiev.  
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Tabuľka č. 5 Prehľad rokovaní (prezentácií SSRĽZ relevantným subjektom) 

Inštitúcia  
dátum 

rokovania / 
prezentácie  

zástupcovia Realizačného tímu SRI / sektorovej rady  

Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR 

31. 5. 2022 
Lucia Lednárová-Dítětová, Alena Minns, Daniela 
Pivovarova, Martin Šuvada, Martin Gymerský, 
František Jakab, Martin Džbor 

Ministerstvo kultúry SR 19. 5. 2022 
Lucia Lednárová-Dítětová, Dana Pekariková, Jakub 
Žabka, Alexandra Homoľová 

Ministerstvo vnútra SR 12. 5. 2022 
Lucia Lednárová-Dítětová, Dana Pekariková, Daniela 
Pivovarova, Martin Šuvada, Robert Schmidt, Ján 
Dutko 

Úrad vlády SR 5. 5. 2022 
Lucia Lednárová-Dítětová, Alena Minns, Daniela 
Pivovarova, Martin Šuvada, Michal Kaliňák, Monika 
Krajčírová, Juraj Fíba 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 3. 5. 2022 
Lucia Lednárová-Dítětová, Daniela Pivovarova, Dana 
Pekariková, Michal Hrnčiar, František Jakab, Marek 
Harbuľák, Marek Malina, Ján Žačko 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR  

7. 4. 2022  
Lucia Lednárová-Dítětová, Dana Pekariková, Daniela 
Pivovarova, Jozef Artim, Igor Patráš, Jana Venhartová  

Hospodárska a sociálna rada SR  4. 4. 2022  Lucia Lednárová-Dítětová 

Štátny inštitút odborného 
vzdelávania  

30. 3.2022  Lucia Lednárová-Dítětová, Daniela Pivovarova  

Štátny pedagogický ústav  22. 3. 2022  
Lucia Lednárová-Dítětová, Alena Minns, Daniela 
Pivovarova, Dana Pekariková  

Metodicko-pedagogické centrum  17. 3. 2022  
Lucia Lednárová-Dítětová, Alena Minns, Daniela 
Pivovarova, Dana Pekariková  

Zdroj: Realizačný tím SRI  

17. 3. 2022 Rokovanie v Metodicko-pedagogickom centre 

Na pôde MPC sa zrealizovalo prvé pracovné stretnutie k opatreniam zadefinovaným v SSRĽZ. 

Realizačný tím SRI prezentoval generálnemu riaditeľovi MPC – Ivanovi Pavlovovi informácie o projekte 

SRI a jeho hlavných výstupoch a objasnil kontext tvorby opatrení a ich potreby realizácie v určených 

časových úsekoch (viď príloha č. 8). 

I. Pavlov reagoval pozitívne na navrhnutú prípadnú spoluprácu zo strany členov sektorových rád 

/expertov pre jednotlivé oblasti. Vyjadril názor, že témy, ktoré sú definované v SSRĽZ, sa zhodujú aj 

s aktuálne nastavenými prioritami MŠVVaŠ SR – digitálna gramotnosť, problematika životného 

prostredia, inklúzia, rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a dôraz na psycho-

hygienu pri výkone povolania učiteľov.  
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V súčasnom období prebiehajú prípravné práce na spájanie štyroch organizácií, patriacich do riadiacej 

kompetencie MŠVVaŠ SR, do jedného subjektu, ktorý bude príspevkovou organizáciou, začlenenou do 

organizačnej štruktúry MŠVVaŠ SR. Ide o tieto inštitúcie: MPC, ŠPÚ, IUVENTA – Slovenský inštitút 

mládeže a NÚCEM. Zlučovanie bude finalizované v termíne 1. 7. 2022 a všetky úlohy týchto inštitúcií 

prejdú pod kompetencie súčasného generálneho riaditeľa MPC. Nová inštitúcia sa bude nazývať 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej len „NIVaM“). Tato nová organizácia bude 

zabezpečovať všetky činnosti koordinovane — obsah štátneho vzdelávacieho programu, testovanie 

a zisťovanie vedomostí žiakov a vzdelávanie učiteľov.  

Viaceré sektorové rady mali v SSRĽZ adresované aktivity na MPC. Cieľom aktivít je najmä profesijný 

rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Generálny riaditeľ Pavlov uvítal spoluprácu a 

navrhol začiatkom mesiaca september ďalšie pracovné stretnutie, kedy sa naplánujú ďalšie postupy 

smerujúce k implementácii opatrení. V súčasnosti rieši MPC organizačné procesy a na spoluprácu tak 

budú pripravení až začiatkom jesene. Za zásadný problém pokladá fakt, že učitelia nepoužívajú 

aktuálne/moderné vyučovacie metódy a nemajú moderné lektorské zručnosti. Disponujú odbornými 

vedomosťami, ale chýbajú im odborné kompetencie a zručnosti, ako učiť modernými metódami, ktoré 

by boli prístupné novej generácii žiakov. MPC má záujem o odborných lektorov z externého prostredia, 

ktorí dokážu zabezpečiť rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov a ovládajú nové moderné 

vzdelávacie metódy a formy. I. Pavlov požiadal o aktívnu spoluprácu pri realizácii odborných kurzov v 

tejto oblasti. Z tohto dôvodu bolo potrebné osloviť sektorové rady, či dokážu poskytnúť kontakty na 

lektorov, ochotných sa angažovať pre modernú lektorskú činnosť z profesionálneho prostredia sektora.  

Kvalitní lektori by zabezpečili, že učitelia budú rásť na kvalite. MPC a následne NIVaM ako príspevková 

organizácia predpokladá zabezpečenie zdrojov, určené na odmeňovanie lektorov, pri príprave obsahu 

vzdelávania a aj pri poskytnutí konkrétneho vzdelávania ako výkonu činnosti lektora. V závere bolo 

dohodnuté, že do nasledujúceho obdobia Realizačný tím SRI osloví sektorové rady, ktoré mali 

požiadavky na MPC, aby tieto bližšie detailizovali. Príklad v rámci Sektorovej rady pre informačné 

technológie a telekomunikácie v oblasti IT zručností učiteľov bude potrebné dopracovať tézy 

konkrétnych IT zručností.  

Požadované opatrenia pre MPC + IUVENTA boli vygenerované zo všetkých sektorových rád a zaslané 

dňa 21. 3. 2022 generálnemu riaditeľovi MPC.  
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22. 3. 2022 Rokovanie v Štátnom pedagogickom ústave  

Zástupcovia Realizačného tímu SRI sa zúčastnili rokovania v ŠPÚ s generálnou riaditeľkou Miroslavou 

Hapalovou. V úvode stretnutia bol predstavený Národný projekt SRI, zloženie a činnosť sektorových 

rád, hlavné aktivity a výstupy projektu, konkrétne SSRĽZ. Diskusia sa týkala opatrení a aktivít, 

zadefinovaných sektorovými radami a určených na realizáciu pre ŠPÚ. Riaditeľka ŠPÚ stručne 

predstavila východiská, ciele a podstatu pripravovaných zmien v momentálne aktualizovanom ŠVP 

a reagovala na vybrané opatrenia, zadefinované v SSRĽZ. Počas diskusie sa rozoberali nasledovné 

témy:  

▪ Kariérové a výchovné poradenstvo – tému považuje ŠPÚ za kľúčovú. ŠPÚ v rámci kutikulárnych 

zmien plánuje zosilniť kariérne poradenstvo pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Potreba kariérneho cieleného poradenstva pre deti so zdravotným a/alebo sociálnym 

znevýhodnením. (Realizačný tím SRI má vyfiltrovať opatrenia týkajúce sa výchovného 

a kariérového poradenstva + aktivity/opatrenia určené pre ŠPÚ a zaslať ich na ŠPÚ).  

▪ Odznela informácia, že NP SRI nie je realizačný projekt, len vytvára opatrenia v rámci SSRĽZ a je na 

ostatných zodpovedných subjektoch, ako opatrenia implementujú. 

▪ Treba premyslieť aj spôsob zavádzania opatrení, ktoré sú v požiadavkách, do kurikula. Realizačný 

tím SRI vie zabezpečiť, že do kurikula budú tlmočené/prenesené požiadavky zástupcov 

zamestnávateľov na absolventa. Proces zavedenia opatrení je na zodpovednom subjekte – nie je 

záujem, ani kapacita, vytvárať nové predmety.  

▪ IT oblasť – kurikulum pre informatiku a rozvoj digitálnych zručností – táto problematika bude 

prenesená do všetkých predmetov prierezovo. Bude nevyhnutné k problematike zaškoliť učiteľov 

a zabezpečiť aj dostatočnú pregraduálnu prípravu učiteľov. M. Hapalová avizovala, že výpadok 

informatiky sa vo vzdelávaní žiakov rieši. Je skôr potrebné definovať výstup. 

▪ Dôležité je vstúpiť do kurikula keď je otvorené a v procese tvorby. Ďalšia takáto možnosť bude 

najskôr o päť rokov.  

▪ Odzneli kľúčové vzdelávacie oblasti, ktoré rezonujú v SSRĽZ: digitálna gramotnosť, informačná 

gramotnosť, environmentálna, finančná a mediálna gramotnosť. Tieto témy sú súčasťou povinných 

štandardov pre I., II. a III. cyklus vzdelávania v novom kurikulu. Tu vidí ŠPÚ zhodu v obsahu 

s odporúčanými opatreniami v SSRĽZ.  

▪ Predchádzajúce prierezové témy budú uchopené inak – v rámci každej vzdelávacej oblasti budú 

súčasťou povinných štandardov a nebude ich možné vynechať. Ale bude možné ich ponechať aj 

ako samostatný predmet. V rámci polroka budú mať školy vytvorené štyri dni, kedy môžu riešiť 

tieto témy, napríklad aj prostredníctvom externého školiteľa. Vzhľadom na to, že budú k dispozícii 
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financie bude možné prierezové spôsobilosti – očakávaný štandard včleniť nie len ako samostatný 

predmet alebo aj ako vzdelávaciu aktivitu, realizovanú niekoľko hodín do roka aj externým 

lektorom.  

▪ Prioritou pre ŠPÚ je rovnako aj zdravotná výchova a primárna prevencia fyzického aj psychického 

zdravia žiakov. ŠPÚ bude vstupovať a meniť obsah vzdelávacej oblasti, týkajúcej sa zdravotnej 

výchovy. Nebude to samostatný predmet, ale táto oblasť sa rozširuje. Podpora sa sústredí aj na 

zapojenie školských zdravotníkov do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách. Bude sa riešiť 

obsah vzdelávania a aj prevencia. Školskí zdravotnícki pracovníci budú pôsobiť dva roky na 50-tich 

školách. Ich činnosť bude financovaná z Plánu obnovy a udržateľnosti SR.  

▪ Odznela informácia o stúpajúcich zdravotných problémoch žiakov – ŠPÚ plánuje nastaviť primárnu 

prevenciu. Dôraz bude kladený na osobnostný a sociálny rozvoj a podporu zdravia, prevenciou sa 

predíde viacerým problémom v budúcnosti. Aj v tejto oblasti nastala medzi opatreniami 

definovanými v SSRĽZ a ŠPÚ zhoda. Aj táto téma je už v procese riešenia. 

▪ Ukončenie kurikulárnej reformy je plánované v decembri 2022. Koncom septembra sa kurikulum 

odovzdá MŠVVaŠ SR a v mesiacoch október/november 2022 prebehnú verejné konzultácie — budú 

možné aj intervencie zo strany subjektov podieľajúcich sa na realizácii NP SRI. Do tvorby kurikula 

je momentálne zapojených 300 expertov. Samotná tvorba kurikula prebieha podľa tém kurikula, 

taktiež funguje ústredná komisia, ktorá pripomienkuje kurikulá v troch kolách. Na úrovni komisií je 

priestor na vstup expertov zo sektorových rád.  

▪ Realizačný tím SRI má navrhnúť aktérov, ktorí by mohli vstúpiť do činnosti pracovných skupín pre 

vzdelávacie oblasti.  

▪ Čo sa týka predprimárneho vzdelávania, je väčší problém vstúpiť do kurikula. Predprimárne 

vzdelávanie má samostatnú predmetovú komisiu a štátny vzdelávací program pre predprimárne 

vzdelávanie sa meniť nebude, keďže je aktuálne spracovaný, ale riešia sa aj iné priority – Realizačný 

tím SRI má vyselektovať opatrenia a navrhnúť expertov na konzultácie pre pracovnú skupinu pre 

MŠ. 

▪ ŠPÚ rieši aj rozvoj a podporu technických zručností detí v predprimárnom vzdelávaní.  

▪ Pripravované stretnutie ku kurikulu pre úroveň ZŠ – Realizačný tím SRI má vyselektovať opatrenia 

a navrhnúť expertov na konzultácie pre pracovné skupiny ku kurikulu.  

▪ Prepojenie vysokoškolského vzdelávania a regionálneho školstva počas pregraduálnej prípravy.  

▪ Kľúčové je vzdelávanie učiteľov – zástupcovia materských škôl v sektorovej rade spomínali, že 

vzdelávanie býva pre učiteľov s vysokoškolským vzdelaním a absentuje pre učiteľov so 

stredoškolským vzdelaním. Vzdelávacie programy sú tiež nedostupné, drahé a následne je aj 

problém suplovať učiteľku, ktorá je na vzdelávaní a nemôže v tom čase realizovať výchovno-

vzdelávaciu činnosť. 
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▪ Odznela informácia, že sa pripravuje príspevok na profesijný rozvoj učiteľov a ten sa má poskytovať 

štyri roky. 

▪ Počas pracovného stretnutia sa prediskutovali aj kritické postrehy expertov sektorových rád voči 

kvalite pregraduálnej prípravy učiteľov na pedagogických fakultách a problematika doplnkového 

pedagogického štúdia (ďalej len „DPŠ“). Realizačný tím SRI upozornil, že sporná kvalita DPŠ 

rezonuje vo viacerých sektorových radách. Forma DPŠ nie je pre majstrov odbornej výchovy 

a odborníkov z praxe (50+) akceptovateľná. Vyhovovali by im tréningové programy, ktoré by ich 

cvičili v pedagogickej zručnosti. M. Hapalová sa tiež vyjadrila ku kvalite DPŠ a potvrdila, že je 

potrebné sa zamerať na didaktiku. Odznelo, že je tiež potrebné zamerať sa na žiakov s poruchami 

učenia sa a špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Táto problematika nie je dostatočne 

pokrytá a treba ju zasanovať. Rigidne sú nastavené aj požiadavky na prijímanie detí so zdravotným 

znevýhodnením na stredné školy. Nie všetky deti, ktoré majú vývinové poruchy učenia končia 

štúdium strednou školou, ale často pokračujú vyššie a je potrebné tieto požiadavky prehodnotiť. 

Je obrovský výpadok znevýhodnených detí v školskom systéme, ktorým nie je mnohokrát 

umožnené pokračovať v štúdiu napríklad na stredných odborných školách a sú vylučované zo 

systému. 

▪ Úloha pre Realizačný tím SRI:  

1. Vyselektovať požiadavky podľa jednotlivých sektorových rád v plnom znení. Osloviť jednotlivé 

sektorové rady k témam, aby navrhli odborníkov, ktorí by vedeli požiadavky sektorových rád 

odkonzultovať v tímoch ŠPÚ.  

2. Dohodnúť stretnutie so zástupcami ŠPÚ na pôde ŠPÚ. ŠPÚ určí, ku ktorým témam potrebuje 

personálne posilnenie. Navrhované témy: zdravotné znevýhodnenie, digitálne zručnosti, 

informatika, environmentálna gramotnosť, inklúzia, zdravotné problémy. Problematiku 

informatiky/rozvoja digitálnych zručností a environmentálnej gramotnosti vníma ŠPÚ ako 

pokrytú. Čo sa týka zdravotnej výchovy, absentujú experti so zdravotníckym vzdelaním. 

Prezentácia sa nachádza v prílohe č. 9 tejto správy.  

30. 3. 2022 Rokovanie v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania 

Realizačný tím SRI rokoval s riaditeľom ŠIOV, Branislavom Hadárom o možnostiach implementácie 

jednotlivých opatrení a aktivít zo SSRĽZ, v rámci činnosti ŠIOV. 
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Na rokovaní boli prítomní: 

▪ Ing. Branislav Hadár – riaditeľ ŠIOV  

▪ Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. – Úsek odborného vzdelávania a prípravy, vedúca odboru 

kurikulárnej politiky a vzdelávacích programov  

▪ PaedDr. Lucia Lednárová-Dítětová – tajomníčka Aliancie sektorových rád 

▪ PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova – metodička NP SRI  

Na úvod stretnutia obidve strany diskutovali chronický nedostatok ľudských zdrojov v oblasti 

automotive, pričom ide aj o kvalifikovaný personál aj o pracovnú silu, ktorá nevyžaduje mať odborné 

vedomosti a zručnosti, keďže nie je možné, aby vzdelávací systém bol schopný okamžite flexibilne ad 

hoc reagovať na potreby zamestnávateľov. Je preto nevyhnutné klásť dôraz na vzdelávanie na 

pracovisku, adresne reagujúce na potreby zamestnávateľa. Prepojenie zamestnávateľov so 

vzdelávaním na stredných školách nie je dostatočné, školy nemajú dostatočne vyriešený normatív 

materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Je nevyhnutné dostať praktických odborníkov 

do teoretického vzdelávania a prepojiť majstrov odborného výcviku s praktickým prostredím 

konkrétneho zamestnávateľa.  

B. Hadár konštatoval, že ŠIOV nemá kompetenciu vzdelávať odborných pedagogických zamestnancov, 

pretože vzdelávanie pedagógov patrí do základného výkonu v kompetencii MPC. Rovnako konštatoval, 

že ŠIOV je v úplnej riadiacej kompetencii MŠVVaŠ SR, ktoré rozhoduje o jeho ročnom pláne úloh, 

rovnako aj financovaní plnenia týchto úloh. Nemá možnosť vstupovať do rozhodovania ŠPÚ (v prípade 

vzdelávania všeobecných predmetov), ani do kompetencií VÚDPaP, pokiaľ ide o kariérové a výchovné 

poradenstvo. Oceňuje pôsobenie “Talentcentier”, pričom sa predpokladá, že Talentcentier bude 

minimálne sedem a Duálna akadémia v Bratislave by zastupovala takéto centrum ako ôsme 

Talentcentrum na Slovensku. Systém duálneho vzdelávania pokračuje v prepojení s činnosťou MPC, 

ktoré pripravuje vzdelávanie pedagógov aj pre prostredie duálneho vzdelávania. Pokiaľ ide o duálne 

vzdelávanie, lídrom v tejto oblasti nie je sektor automotive, ale sektor elektrotechniky, pričom sa ale 

stále viac žiakov hlási na gymnáziá, menej na stredné priemyselné školy a ešte menší podiel žiakov 

prichádza na SOŠ. V školstve stále pretrváva problém s odborníkmi, pedagógmi, ktorí by dokázali 

absorbovať technologické trendy a inovačné zmeny a odovzdávať ich v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Vybavenie škôl by sa nemalo realizovať individuálne, ale koncepčne, napr. vo Francúzsku 

existujú regionálne centrá vzdelávania, kde žiaci chodia na praktické vyučovanie, pričom pedagógovia 

sa tam striedajú, tzn. “zdieľajú”. 
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Zástupcovia ŠIOV a Realizačného tímu SRI diskutovali aj o pôsobení nadpodnikových centier na 

Slovensku a budovaných centier excelentnosti, ako aj tému potreby optimalizácie siete stredných škôl. 

L. Lednárová diskutovala s B. Hadárom systém vzdelávania v rámci DPŠ, ako zabezpečiť dostatočný 

počet kvalifikovaných odborných zamestnancov na SOŠ, ako im zabezpečiť inú formu vzdelávania v 

rámci DPŠ, ako sa momentálne realizuje. B. Hadár informoval, že sa legislatívnou úpravou zvýšil počet 

hodín vzdelávania, ktoré má takýto zamestnanec absolvovať. ŠIOV diskutuje so stavovskými a 

profesijnými organizáciami (ďalej len „SaPO“), kompetentnými podľa zákona o odbornom vzdelávaní 

a príprave, ako takéto možnosti vzdelávania realizovať a prepojiť, nielen pre praktické vzdelávanie, ale 

aj pre oblasť teoretického vzdelávania. ŠIOV sa nemôže zamerať len na oblasť duálneho vzdelávania. 

Každý zo sektorov by sa mal angažovať v predmetných nadpodnikových centrách, resp. centrách 

excelentnosti, ktorých realizácia sa predpokladá v období 2021 – 2027. Pre ich realizáciu sa pripravuje 

nový projekt, ktorý by toto mal zohľadňovať, aj v rámci inovovaného obsahu, aj v rámci nových foriem 

vzdelávania. L. Lednárová zdôraznila potrebu zabezpečiť vyššiu atraktívnosť vzdelávacieho procesu, vo 

vzťahu k moderným formám vzdelávania. Je potrebná jasná definícia výkonového štandardu, 

kompetencií a gramotností vo výstupe pre absolventa vzdelávania na SOŠ. Zo starého kurikula, kde by 

sa niečo len prerobilo a doplnilo, nie je zrejmý záujem, aký má byť konkrétny aktuálny výstup z tohto 

vzdelávania žiaka (zdravotná, finančná, digitálna, environmentálna gramotnosť, kritické myslenie). Je 

prioritne nutné naučiť žiaka, ako získavať potrebné aktuálne informácie, akým spôsobom kriticky 

myslieť a tieto informácie vyhodnocovať.  

B. Hadár zdôraznil potrebu interaktívneho vzdelávania, kde by boli centrá výučby vybavené technikou, 

ktorá by umožňovala streamovať pedagóga tak, aby jeden pedagóg simultánne mohol vzdelávať 

neurčené množstvo žiakov pripojených na túto prenosovú techniku. Mohlo by to mať aj významný 

efekt pri odmeňovaní angažovaných odborných učiteľov. Je možné odmeňovať takto vzdelávajúcich 

pedagógov aj na základe Autorského zákona (ako tvorcov vzdelávacích programov).  

L. Lednárová vyjadrila názor, že je potrebné sa vysporiadať s požiadavkami na zmeny, ktoré vyžaduje 

aplikačná prax. NP SRI nie je implementačný projekt, momentálne je časová rezerva do 31. 12. 2022 v 

rámci trvania projektu, aby sa podporili sektorové rady pri vytváraní sektorových partnerstiev a aby sa 

pokúsili v zamestnávateľskom prostredí zrealizovať jednotlivé opatrenia, ktoré nie sú náročné na 

externé finančné zdroje. Takto vznikla iniciatíva ísť a rokovať so zodpovednými inštitúciami a rezortmi, 

aby sa niečo z predložených opatrení a aktivít mohlo zrealizovať aj v praxi, je možné sa angažovať v už 

existujúcich pracovných skupinách a pod. Na pôde sektorových rád sa diskutuje, čo je možné realizovať, 

ako by bolo možné spolupracovať s jednotlivými sektorovými radami, presvedčiť ich na samostatné 
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fungovanie, kde by fungovali experimentálne podnety, čokoľvek, čo by znamenalo prínos pre rozvoj 

kvalifikovaných ľudských zdrojov do budúcna. 

ŠIOV informoval zástupcov Realizačného tímu SRI o aktuálnych činnostiach vo vzťahu k revízii štátnych 

vzdelávacích programov. Vzhľadom na novelizáciu školského zákona (zákon č. 245/2008 Z. z.) účinnú 

od 1. januára 2022, vyžaduje sa od ŠIOV vypracovanie konsolidovaných verzií ŠVP pre všetky odbory 

vzdelávania. Nejde o revíziu obsahu ŠVP, ale o ich formálne spracovanie a zapracovanie znení všetkých 

dodatkov k jednotlivým ŠVP vo všetkých odboroch do jedného súhrnného textu. Ukončenie prác nad 

formálnou stránkou ŠVP sa predpokladá ku koncu mesiaca máj 2022.  

B. Hadár tiež informoval o organizačných aspektoch spolupráce MŠVVaŠ SR a ŠIOV. Každoročne sa pre 

ŠIOV zo strany ministerstva školstva vypracováva Plán hlavných úloh, ide o verejný kontrakt s MŠVVaŠ 

SR na plnenie úloh, je dostupný elektronicky, aj s finančným plnením a rozpisom jednotlivých úloh a 

ich časového rámca. 

Vo vzťahu k experimentálnemu overovaniu učebných /študijných odborov ŠIOV nemá kompetencie 

konať, pretože podlieha schvaľovaciemu konaniu aktivít zo strany MŠVVaŠ SR.  

B. Hadár rovnako informoval, že od septembra 2022 sa očakávajú prípravné práce súvisiace s novou 

štruktúrou odborov vzdelávania, pričom sa predpokladá zohľadnenie aj tých výsledkov, ktoré sa 

realizovali v rámci NP Duálne vzdelávanie.  

So zástupcami Realizačného tímu SRI sa diskutovala aj problematika začlenenia expertov zo 

sektorových rád do možnej spolupráce pri tvorbe ŠVP, vzorových učebných plánov (ďalej len „VUP“) a 

pod., pretože je potrebná znalosť nielen odbornej problematiky zo sektora, ale je potrebné aj poznať 

kompetenčné rámce metodicko-pedagogického hľadiska. Na zapojenie expertov zo SaPO 

a zamestnávateľov by ŠIOV vedel byť nápomocný pri vyškolení takýchto expertov pre jednotlivé 

vzdelávacie odbory vo vzťahu k ich činnosti v rámci sektorov. L. Lednárová zvážila, že takáto spolupráca 

by mohla byť ďalšou možnou aktivitou, s celoslovenskou uplatniteľnosťou. Rovnako je potrebné zapojiť 

odborníkov z konkrétnych regiónov, resp. konkrétnych spoločností do tvorby obsahov školských 

vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“) a vytvoriť im možnosť definovať disponibilné hodiny v rámci 

ŠkVP pre konkrétne potreby partnera, zúčastňujúceho sa systému duálneho vzdelávania.  

Vo vzťahu k zdravotnej spôsobilosti, potrebnej pre štúdium na stredných odborných školách, otvoril 

Realizačný tím SRI aj otázku kompetencií ŠIOV a MŠVVaŠ SR, vo veci tvorby zoznamu učebných a 
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študijných odborov, pri štúdiu ktorých je nevyhnutné mať určitú, ŠVP stanovenú, zdravotnú 

spôsobilosť. B. Hadár informoval, že ŠIOV akceptuje všetky informácie o zdravotnej spôsobilosti žiakov, 

ktorú určujú ŠVP, vytvára na základe nich kompletné zoznamy na každoročnej báze, ktoré poskytuje 

MŠVVaŠ SR, Sekcii stredných škôl. Nemá však legislatívny dosah na ich publikovanie, to znamená, že 

finálnu podobu zoznamu neovplyvňuje. Zoznam učebných a študijných odborov vo vzťahu k zisťovaniu 

zdravotnej spôsobilosti žiakov však slúži iba na potreby prijímacieho konania pre žiakov ZŠ, nie na 

zisťovanie zdravotnej spôsobilosti, napr. pre vstup do duálneho vzdelávania. MŠVVaŠ SR začalo 

redukovať pôvodný zoznam odborov s vyžadovanou zdravotnou spôsobilosťou prvýkrát v školskom 

roku 2020/2021, a to v súvislosti s prebiehajúcou prvou vlnou pandémie Covid 19, v snahe zamedziť 

návštevy pediatrov zo strany žiakov a ich zákonných zástupcov len z dôvodu plnenia si povinností 

administratívneho charakteru. Podobne potom pokračovalo v konaní aj v r. 2021/2022 a r. 2022/2023. 

Vo vzťahu k ďalšiemu školskému roku 2023/2024, ak sa bude epidemiologická situácia vyvíjať priaznivo, 

vstúpi ŠIOV a Realizačný tím SRI do komunikácie so zástupcami MŠVVaŠ SR, aby sa opätovne zohľadnil 

pôvodný zoznam odborov pre potreby zisťovania zdravotnej spôsobilosti, resp. aby sa tento zoznam 

prehodnotil a aj doplnil, aj na základe diskutovaných potrieb zo strany jednotlivých sektorových rád, 

pretože pôvodné zoznamy vychádzajú zo ŠVP, ktoré boli kreované v r. 2013 a súčasná doba vyžaduje 

od žiakov aj ďalšie spôsobilosti, týkajúce sa ich psychických dispozícií a sociálnej adaptácie. 

7. 4. 2022 Rokovanie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Prítomní:  

▪ štátny tajomník Ing. Martin Kováč, MPRV SR 

▪ Ing. Denisa Petrakovičová, pov. vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa, Sekcia potravinárstva 

a obchodu, MPRV SR 

▪ Ján Marcinek, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, MPRV SR  

▪ Ing. Bronislava Škarbová, PhD, pov. vykonávaním funkcie riaditeľky, Sekcia poľnohospodárstva, 

MPRV SR (Odbor potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín) 

▪ Ing. Pavol Bezák, zástupca generálneho riaditeľa pre výskum, Národné poľnohospodárske 

a potravinárske centrum; riaditeľ, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 

▪ JUDr. Mgr. Eva Homolová, riaditeľka osobného úradu, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky v Bratislave 

▪ Mgr. Tatiana Harsová, Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností, Odbor stratégií 

a prierezových činností, MPRV SR 

▪ Mgr. Katarína Lanáková, generálna riaditeľka Sekcie práce, MPSVR SR 
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▪ PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, tajomníčka Aliancie sektorových rád 

▪ PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, TREXIMA Bratislava, metodička NP SRI 

▪ Mgr. Dana Pekaríková, TREXIMA Bratislava, metodička NP SRI 

▪ JUDr. Jana Venhartová, LL.M., predsedníčka Sektorovej rady pre potravinárstvo; riaditeľka 

Potravinárskej komory Slovenska 

▪ Ing. Jozef Artim, CSc., predseda Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 

ústredný riaditeľ Úradu SPPK 

▪ Ing. Igor Patráš, predseda Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 

výkonný riaditeľ Trendwood-twd; člen predstavenstva, Zväz spracovateľov dreva 

V úvode stretnutia poďakovala Katarína Lanáková z MPSVR SR za prijatie a možnosť predstavenia NP 

SRI štátnemu tajomníkovi MPRV SR ako prvému ministerstvu a predstavila prítomných za NP SRI. 

Štátny tajomník Martin Kováč poznamenal, že krátke predstavenie projektu už prebehlo a rokovania 

na rezortoch boli avizované na HSR SR dňa 4. apríla 2022. Nasledovala prezentácia Lucie Lednárovej 

Dítětovej o NP SRI, Aliancii, zložení a činnosti sektorových rád, hlavných aktivitách a výstupoch 

tripartitného projektu, konkrétne SSRĽZ, ktoré by bolo užitočné previesť do realizačnej fázy, aby bola 

dostatočná pripravenosť ľudských zdrojov v sektoroch. Prezentácia SSRĽZ bola prioritne zameraná na 

sektory potravinárstva; poľnohospodárstva, veterinárstva a rybolovu a lesného hospodárstva 

a drevospracujúceho priemyslu. Po prezentácii predniesli prítomní predsedovia sektorových rád bližšie 

informácie o sektorových radách, ktoré zastupujú. V rámci prezentácie odznela informácia aj 

o dôležitosti inovácií a ich prenosu do vzdelávania formálneho aj neformálneho, ako aj vzdelávania 

dospelých, informácia o Národnej stratégii CŽV a poradenstva.  

Sektor poľnohospodárstva je najviac ohrozený starnutím, najbližších 10 rokov odíde celá jedna 

generácia. Je potrebné sa zamerať na mediálnu/popularizačnú kampaň na zabezpečenie ľudských 

zdrojov a najmä legislatívne zmeny pre sezónne práce ako aj poradenský systém, poľnohospodársku 

politiku, ktorá bude cielenú na podporu rozvoja ľudských zdrojov a zmeny v podmienkach 

agropodnikania. Pre sektor potravinárstva vyplýva zo sektorovej stratégie potreba zamerania sa na 

vedu a výskum, ktoré ovplyvnia konkurencieschopnosť a potravinovú bezpečnosť i sebestačnosť, 

predovšetkým je potrebné budovať partnerstvá vedeckovýskumných inštitúcií a praxe, jazykovú 

vybavenosť (anglická terminológia) pre potravinárstvo a obchod. Dôležitým je a prechádzanie 

plytvania potravinám, čo má environmentálne súvislosti (uhlíková stopa, krátke dodávateľské reťaze 

a pod.). Pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel je veľmi dôležitou téma lesnej pedagogiky 

a nominácia zástupcu Národného lesníckeho centra (ďalej len „NLC“) na komunikáciu s ŠPÚ, kurikulum 
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pre ZŠ, taktiež ako pri potravinárstve je dôležité sa venovať témam ako popularizácia sektora, starnutie 

ľudských zdrojov, mediálna kampaň, PR smerovať na cieľové skupiny a využívanie inovácií.  

Po tejto prezentácii doplnili informácie za jednotlivé relevantné sektory prítomní predsedovia 

sektorových rád. Ako prvý prezentoval Jozef Artim priority Sektorovej rady pre potravinárstvo, ktorými 

sú:  

▪ potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska;  

▪ ľudské zdroje – sektor bude potrebovať doplniť takmer 50 % (cca 20 000) pracovnej sily;  

▪ zachovanie života na vidieku, sociálne poľnohospodárstvo;  

▪ potreba intenzívnejšej popularizácie sektora už na ZŠ, získavanie žiakov pre SOŠ (projekty Podpor 

svoj odbor, Hovoríme o jedle) – zlepšenie spolupráce s kariérovými a výchovnými poradcami;  

▪ prenos inovácií, bez ktorých nebude sektor konkurencieschopný (v rámci tejto témy je potrebné 

sa zamerať na riešenie problémov s vyplácaním priamych platieb PPA, zníženie administratívnej 

náročnosti, legislatívu a smerovanie na terénne poradenstvo) – ako príklad uviedol porovnanie 

s Maďarskom, kde bolo cca 180 000 žiadostí v porovnaní s 19 000 žiadosťami na slovenskú PPA.  

Tiež poďakoval spol. TREXIMA Bratislava za dobre odvedenú prácu pri vypracovaní SSRĽZ a koordináciu 

aktivít sektorovej rady. 

Potreby potravinárskeho sektora uviedla Jana Venhartová, ktorá uviedla, že sektor je najväčším 

spracovateľským odvetvím a jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, pokračovala 

predstavením Sektorovej rady pre potravinárstvo a porovnaním s krajinami ako Dánsko, Írsko a 

Belgicko, pričom tieto krajiny majú až sedemnásobok potravinárskej produkcie oproti Slovensku. 

V tejto súvislosti uviedla, že inovácie majú strategický vplyv na pridanú hodnotu potravín. Problémom 

Slovenska v potravinárstve sú starnutie pracovnej sily, nedostatok ľudských zdrojov, automatizácia, 

digitalizácia. Nevyhnutné bude dovzdelať ľudské zdroje na nové technológie, v súvislosti s európskou 

Zelenou dohodou, stratégiou Z farmy na stôl, témou jedlého hmyzu, zamerať sa aj na vzdelávanie 

v oblasti surovinových zdrojov a v environmentálnych témach či predchádzaniu plytvania potravinami 

(55 % odpadu je z domácností) – je teda dôležité vzdelávať nielen manažérov ale aj spotrebiteľov. 

V súvislosti s uhlíkovou stopou je dôležité venovať sa zvyšovaniu spracovania domácich surovín 

a následne spotreby domácich potravín, čo bude mať vplyv aj na pracovnú silu na Slovensku – na toto 

sú smerované opatrenia v SSRĽZ.  
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V prezentovaní sektorových rád a ich požiadaviek vyplývajúcich zo SSRĽZ pokračoval Igor Patráš 

zdôrazňujúc dôležitosť udržania činnosti a oficiálneho fungovania sektorových rád, aby sa stali 

štandardnými poradenskými orgánmi pre ministerstvá, reflektujúcimi odborné prostredie. Vyjadril tiež 

potrebu a prosbu o nomináciu zástupcu NLC do Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel, ktorý už nejaký čas v sektorovej rade absentuje. Zdôraznil potrebu 

nastavenia architektúry spolupráce, v tejto súvislosti požiadal o zadefinovanie partnerských odborov 

na MPRV SR s cieľom rozvoja sektora. SSRĽZ pre sektor lesného hospodárstva a drevospracujúceho 

priemyslu považuje za mimoriadne dobre a komplexne spracovaný strategický dokument do roku 

2030. 

Lucia Lednárová Dítětová požiadala o navrhnutie zodpovedných osôb za MPRV SR pre budúcu 

spoluprácu. Nasledovala diskusia. Prvá diskutujúca z MPRV SR vyjadrila súhlas s tým čo odznelo v 

prezentáciách, že dôležitá je prvovýroba v potravinárstve, ekologizácia, a je potrebné sa zamerať na 

osvetu a zvyšovanie povedomia o ekosystéme ako takom. Toto sa týka nielen poľnohospodárstva 

a lesného hospodárstva ale aj využitia verejného priestranstva (pričom to posledné býva úplne 

opomínané) – v tejto súvislosti boli spomenuté aktivity občianskeho združenia Zóny bez pesticídov – 

spracovanie učebných materiálov/príručky pre materské a základné školy. Kontrolujú sa 

poľnohospodári či striekajú v správnom čase, ale bežní záhradkári vedomosti nemajú a nikto ich 

nekontroluje a preto je dôležité sa zamerať na zvyšovanie povedomia, aby ekosystémy neboli ešte viac 

poškodzované. Je potrebné znižovať riziká z používania pesticídov a previazať to s praktickým 

vzdelávaním, a zároveň obnoviť u mladých vzťah k vode a pôde.  

Denisa Petrakovičová poďakovala za prezentáciu a ocenila činnosť a prípravu rokovaní a práce 

Sektorovej rady pre potravinárstvo, ktorej je členkou. Zdôraznila potrebu vzdelávania spotrebiteľov 

ohľadom potravinového reťazca. Ďalej p. Marcinek uviedol, že veľmi pravdepodobne sa on stane 

členom Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel po p. Dócim. Je potrebné 

zamerať sa na zvyšovanie povedomia, zintenzívniť komunikáciu smerom k verejnosti čo sa týka týchto 

tém. P. Bezák z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra zdôraznil potrebu 

adekvátne vzdelaných vysokoškolských a stredoškolských ľudských zdrojov a nových absolventov pre 

prácu s dátami a pre dátové analýzy, ktorí zároveň budú mať znalosť fyziológie rastlín (spoluprácu už 

majú s Katedrou pedológie na Prif UK kde minulý rok pomáhali so zmenami a úpravami študijného 

programu). Zdôraznil význam digitálnych technológií v poľnohospodárstve a potrebu (momentálne 

absentujúcich) dátových analytikov v sektore – keďže výstupy z dát sú dôležité na rozhodovanie, 

modelovanie alternatív. Veľmi potrebné je prepojenie odvetvových znalostí s analýzou dát, je preto 

dôležité spolupracovať a získavať ľudské zdroje, ktoré majú širší záber. Lucia Lednárová Dítětová 
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spomenula spoluprácu Realizačného tímu SRI a Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké 

školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) v súvislosti s inovačnými procesmi a dátovou analytikou a sú skúmané 

v nových žiadostiach pre nový akreditačný proces VŠ, ale aj chýbajúcich učiteľov, ktorí by dokázali učiť 

multiodborové predmety. 

Tatiana Harsová zo Sekcie stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR v tejto súvislosti 

spomenula pri téme zamestnanosti tému sociálneho poľnohospodárstva, čo je termín, s ktorým sa na 

Slovensku ešte relatívne málo pracuje. Existujúce schémy podpory pre podnikateľov (farmárov) 

vyčleňujú prvovýrobu – existuje zákon č. 122/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, 

kde je začlenené aj poľnohospodárstvo, ale len v súvislosti so zamestnávaním znevýhodnených osôb. 

Vidí preto priestor na (finančnú) podporu hlavne mladých farmárov. Pani Harsová tiež informovala 

o tom, že EK vydala v decembri 2021 Akčný plán na podporu sociálneho hospodárstva a vytváranie 

pracovných miest, podľa ktorého bude do roku 2027 vyčlenených 2,5 mld. EUR – podpora 

podnikateľského prostredia (marketing, vzdelávanie a iné oblasti v rámci sociálneho 

poľnohospodárstva) – tu je priestor aj na vytváranie daňových úľav, zjednodušenie verejného 

obstarávania, vytvorenie podmienok na rýchlejší prístup k pôde, či udržanie absolventov v odbore. 

Pri téme spolupráce vedy, výskumu a praxe – v rámci Národného poľnohospodárskeho 

a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu potravinárskeho existuje rada pre spoluprácu s praxou 

pre oblasť výroby potravín a biohospodárstva – bola spomenutá možnosť prepojenia s relevantnými 

sektorovými radami NP SRI. 

Štátny tajomník M. Kováč poďakoval za prezentáciu a diskusiu a uviedol, že 11. 4. 2022 podá informáciu 

o tomto rokovaní na porade vedenia ministerstva. Súbor informácií vníma ako mimoriadne dobre 

spracovaný a je potrebné ďalej tieto opatrenia/odporúčania rozpracovať. Vyjadril súhlas, že inovácie 

sú kľúčové aj z hľadiska produkcie a uviedol, že mnoho vecí sa dnes spája s obehovou ekonomikou. Je 

potrebné obnoviť vzťah (predovšetkým čo sa týka mladej a strednej generácie aj v súvislosti s 

generačnou výmenou) k pôde, vode a krajine, pretože pôda je pre nás životne dôležitá. Spomenul tiež, 

že MPRV SR rozbehlo inovatívny proces – vytvorenie poľnohospodárskej znalostnej bázy prepája 

oblasti voda, pôda, vegetácia, potraviny, energie a klíma – vnímajú, že každý kúsok pôdy je merateľný 

z hľadiska vplyvov (klimatických a produkčných). Štátny tajomník zdôraznil komplexnosť tejto 

problematiky, aj mimoprodukčných systémov krajiny, zlyhávanie ekosystémových služieb. Je 

nesmierne dôležité zabezpečiť dobrý stav pôdy, vytvoriť udržať ľudí na vidieku a vytvoriť podporný 

mechanizmus na novú štruktúru pracovných miest (nielen zameraných na produkciu) – ľudí, ktorí budú 

sa o vodu a pôdu starať. Tiež informoval, že MPRV SR rozpracováva systém pôdy ako uhlíkovej banky, 
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ktorá túto filozofiu rozpracuje – klimatický fond pre pôdu (pre všetkých obhospodarovateľov pôdy, 

ktorí dokážu urobiť nejakú prospešnú aktivitu pre pôdu), aby sa naštartovali ozdravné procesy pôdy 

a krajiny. Je dôležité si uvedomiť význam dobrého manažmentu vody a pôdy, krajiny pri zmene klímy 

aby sme ako civilizácia prežili (vytvorili šesť pracovných skupín, ktoré riešia vedu, výskum, validáciu, 

adaptačné opatrenia, komunikačnú stratégiu a pod.). Pokúsia sa teraz vyhodnotiť informácie, ktoré na 

tomto stretnutí dostali. Spomenul, že ak Realizačný tím SRI má kontakty na inštitúcie, ktoré ovplyvňujú 

kurikulá v ZŠ a SŠ, v rámci rozpracovania agendy by bolo vhodné si spoločne zadefinovať, ktoré oblasti 

propagovať. Je dôležité začať budovať vzťah k enviro témam a pôde už v detstve.  

Katarína Lanáková ocenila možnosť prezentácie a uviedla, že dúfa v zachovanie činnosti sektorových 

rád a Aliancie. Tiež spomenula, že sa teší na ďalšiu spätnú väzbu a ako aj na rozbehnutie konkrétnejšej 

spolupráce v súvislosti s rozpracovaním a realizáciou opatrení zo SSRĽZ. V súvislosti s očakávanou 

spätnou väzbou Lucia Lednárová Dítětová informovala o tom, že do konca realizácie NP SRI ostáva už 

iba niekoľko mesiacov, ale práca bude pokračovať ďalej. Je dôležité po porade vedenia, aby si 

ministerstvo zadefinovalo procesy na komunikáciu a spoluprácu ako reprezentáciu rezortu 

v sektorových radách (a v pracovných skupinách). 

Štátny tajomník spomenul, že ministerstvo má dokument, ktorý bol schválený na rokovaní vlády SR 

v decembri 2021 – ide o víziu pre pôdohospodárstvo – koncepčné smerovanie do roku 2035, ktorý sa 

tiež venuje aj rozvoju ľudských zdrojov (obsahuje aj analýzy), môže byť opora v tomto dokumente – 

toto vníma ako styčnú plochu pre ďalšiu spoluprácu a rozpracovanie. Inováciu štátny tajomník chápe 

aj ako nové vnímanie významu vecí. Chýba podľa neho ale súbeh pôdneho plánovania na udržanie 

produkčnej kapacity pôdy. Ďalej je dôležitá vecná spolupráca – združenie subjektov v rámci inovačných 

procesov a vytvorenie zázemia, prostredia motivujúceho na združovanie sa jednotlivých subjektov 

(toto môže byť tiež inovačný proces), dobudovať spracovateľské kapacity, dodávateľské a odbytové 

kapacity. Na záver štátny tajomník poďakoval za zaujímavé podnety a uviedol, že sa teší na spoluprácu. 

Štátnemu tajomníkovi boli odovzdané vytlačené SSRĽZ a ostatné materiály na USB kľúči. Prezentácia 

tvorí Prílohu č. 10 tejto Priebežnej správy.  

3. 5. 2022 Rokovanie na Ministerstve dopravy a výstavby SR 

Dňa 3. 5. 2022 sa v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) organizovalo 

stretnutie zástupcov Realizačného tímu NP SRI a vybraných zástupcov jednotlivých sekcií ministerstva. 
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Stretnutie sa realizovalo za účelom predstavenia SSRĽZ. Vzhľadom na príslušnosť sektorov spadajúcich 

pod MDV SR sa prezentovali nasledovné SSRĽZ:  

▪ doprava, logistika, poštové služby, 

▪ stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

▪ informačné technológie a telekomunikácie. 

Prítomní:  

▪ Horváthová Andrea (Sekcia železničnej dopravy a dráh) 

▪ Hýsek Michal (Sekcia civilného letectva) 

▪ Šturdíková Zuzana (Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb) 

▪ Kalina Tomáš (Sekcia vodnej dopravy) 

▪ Rajprichová Viera (Sekcia stavebnej správy a verejných prác) 

▪ Krnáčová Csilla (Osobný úrad MDV SR) 

▪ Harbuľák Marek (Zväz cestovného ruchu, prezident) 

▪ Hrnčiar Michal (TREXIMA Bratislava, tajomník Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové 

služby a Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu) 

▪ Jakab František (Univerzitný vedecký park TECHNICOM, riaditeľ) 

▪ Jánošíková Michaela (Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb) 

▪ Lanáková Katarína (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálna riaditeľka Sekcie 

práce) 

▪ Lednárová-Dítětová Lucia (TREXIMA Bratislava, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov)  

▪ Maškulíková Patrícia (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľka Odboru politiky 

trhu práce)  

▪ Malina Marek (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, prezident) 

▪ Minns Alena (TREXIMA Bratislava, manažérka národného projektu) 

▪ Pekariková Dana (TREXIMA Bratislava, metodička národného projektu)  

▪ Pivovarová Daniela (TREXIMA Bratislava, metodička národného projektu)  

▪ Žačko Ján (Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, generálny tajomník) 

Rokovanie otvoril a účastníkov privítal Jaroslav Matovič z kancelárie štátnej tajomníčky MDV SR. Pre 

iné pracovné povinnosti sa rokovania zúčastniť nemohol.  
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Za MPSVR SR, ako gestora NP SRI, predstavila prítomným základné informácie o projekte riaditeľka 

Sekcie práce p. Katarína Lanáková. V prezentácii uviedla základné informácie o projekte a jeho 

nadväznosti na predchádzajúce etapy v rámci Národnej sústavy povolaní. Následne s prezentáciou 

vystúpila Lucia Lednárová-Dítětová, ktorá informovala prítomných o aktivitách NP SRI a jeho kľúčových 

výstupoch. V rámci tejto časti prítomní zástupcovia MDV SR obdržali informácie z oblasti činnosti 

sektorových rád: 

▪ sledovanie inovačných trendov, 

▪ SSRĽZ, 

▪ sektorové dohody a partnerstvá, 

▪ NŠZ, 

▪ ranking poskytovateľov vzdelávania. 

V závere úvodnej časti Lucia Lednárová-Dítětová odprezentovala kľúčové informácie, ktoré sú súčasťou 

SSRĽZ: 

▪ charakteristika a poslanie sektorov v horizonte do roku 2030, 

▪ ekonomická výkonnosť sektorov a štatistiky ľudských zdrojov (vrátane PESTLE a SWOT analýz), 

▪ predpokladané vývojové tendencie v sektoroch do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje, 

-  identifikácia a prognózy týkajúce sa vývoja budúcich odborných zručností (ďalej len „OZ“) 

a odborných vedomostí (ďalej len „OV“), potrebných v budúcnosti na slovenskom trhu práce, 

▪ Inovácie v sektoroch a ich vplyv na ľudské zdroje, 

-  zoznam pracovných pozícií – v súlade s očakávaným vývojom na trhu práce, inováciami, 

novými technológiami a požiadavkami vyplývajúcimi z Priemyslu 4.0, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou COVID-19, 

▪ Dodatočná potreba ľudských zdrojov 2021-2025. 

Hlavné požiadavky na zmeny v sektore dopravy, logistiky, poštových služieb a v sektore stavebníctvo, 

geodézia a kartografia, odprezentoval tajomník uvedených dvoch sektorových rád, Michal Hrnčiar. 

V rámci prezentácie zosumarizoval najdôležitejšie sektorové opatrenia a aktivity, v rámci ktorých je 

potrebná spolupráca s MDV SR: 
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Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby: 

▪ Prepájanie odborného vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov, prehodnotenie obsahu a 

optimalizácia (skupina odborov 37); 

▪ Propagácia perspektívnych povolaní (SŠ a VŠ) v sektore, s cieľom jasného smerovania kariérneho 

poradenstva (ZŠ a SŠ) so zapojením zamestnávateľov; 

▪ Vytvorenie podmienok na odborné vzdelávanie majstrov odbornej výchovy; 

▪ Vytvorenie jednotného verejného komunikačného bodu za účelom sieťovania subjektov; 

▪ Podpora štátnej správy v oblasti podnikovej spolupráce s akademickou obcou; 

▪ Aktualizácia učebných osnov pre autoškoly vo vzťahu k postupnému uplatňovaniu alternatívnych 

pohonov prostriedkov VOD; 

▪ Vypracovanie obsahu akreditovaného programu ďalšieho vzdelávania (alebo kurzu) pre oblasť 

využívania nových ekologických prvkov dopravy .  

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu: 

▪ Prepájanie odborného vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov, prehodnotenie obsahu a 

optimalizácia (skupina odborov 36); 

▪ Podpora rozvoja inovatívnych zručností pedagógov a zamestnancov zo sektora v súlade s 

požiadavkami trhu práce; 

▪ Podpora zamestnávateľov vstupujúcich do vzdelávacieho procesu; 

▪ Vytvorenie rozpočtových možností na financovanie propagácie stredoškolského odborného 

vzdelávania v oblasti stavebníctvo, geodézia a kartografia; 

▪ Zabezpečiť sprístupnenie odbornej literatúry a predpisov v elektronickej podobe bezplatne 

študentom a pedagogickým zamestnancom tak, aby s nimi mohli pracovať a využívať získané 

informácie v ďalšom štúdiu a praxi; 

▪ Spolupráca subjektov pri doplnení a aktualizácii obsahu celoživotného vzdelávania v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zvyšovaní povedomia o právach a povinnostiach na 

pracoviskách. 

Po prezentácii tajomníka Sektorovej rady boli k slovu vyzvaní aj predseda Sektorovej rady pre dopravu, 

logistiku, poštové služby Ján Žačko a člen Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

Marek Malina, ktorí doplnili informácie odprezentované tajomníkom.  
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Ján Žačko vyzdvihol spoluprácu s MDV SR v oblasti aktualizácie Národnej sústavy povolaní, napríklad v 

oblasti leteckých dopravcov, ale aj v oblasti prepájania výstupov v stratégiách (Odvetvová koncepcia 

odborného vzdelávania a prípravy MDV SR). Niektoré povolania budú zanikať a budú vznikať nové a tu 

sa stretol s podporou na Sekcii cestnej dopravy (MDV SR). Overené profesie boli posunuté ďalej na 

ŠIOV, ale aj smerom k vysokému školstvu.  

Odznela požiadavka na zdieľanie expertov a lektorov, ktorí boli sprostredkovaní na MPC na ďalšiu 

spoluprácu.  

Marek Malina zdôraznil význam propagácie sektora a prípravy absolventov v sektore stavebníctva. 

Hovoril aj o prepájaní vzdelávania s potrebami trhu práce. Sektorová rada hrá významnú funkciu pri 

sieťovaní, je to dobrý prostriedok na spoluprácu a diskusiu a riešenie problémov. Zdôraznil, že je 

potrebné riešiť nedostatok záujmu mladých ľudí o štúdium v stavebníctve. Tento nedostatok je 

dôsledkom nedostatku informácií o sektore. Tu p. Malina upozornil na význam propagácie sektora 

a možnosti štúdia a zamestnania v stavebníctve. Uvítal by pokiaľ by MDV SR prispelo k tejto propagácii 

a pozdvihlo záujem o štúdium v odbore. Je tiež potrebné prepájať vzdelávanie s požiadavkami 

zamestnávateľov. Ako ďalší problém, ktorý je potrebné riešiť je problematika voľných živností v sektore 

stavebníctva. Voľne živnosti by v stavebníctve nemali byť z hľadiska bezpečnosti a negatív 

bezpečnostných hrozieb. Uviedol aj príklad úspešnej spolupráce (školenie pedagógov na stredných 

odborných školách). 

V ďalšej časti boli odprezentované sektorové opatrenia a aktivity za sektor obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný ruch. Metodička sektorovej rady informovala, že Sektorovej rade už dlhšie 

chýba člen z MDV SR a že by sektorová rada uvítala nomináciu. Následne spomenula faktory 

ovplyvňujúce pracovnú silu v cestovnom ruchu – ako sú starnutie populácie (vplyv na nedostatok 

pracovnej sily). V tejto súvislosti bude potrebné zmeniť/vytvoriť služby pre segment starších 

zákazníkov), tlak na znižovanie uhlíkovej stopy, zavádzanie technologických inovácií, automatizácia a 

digitalizácia (veľa služieb prejde do digitálneho priestoru), ale v tomto sektore pôjde aj o 

individualizáciu turizmu. Dana Pekariková tiež spomenula 4 vývojové trendy zo stratégie, ku ktorým 

boli zadefinované sektorové opatrenia a aktivity na ich implementáciu. Uviedla, že je dôležitá 

spolupráca, že by sa uvítali priestor v pracovných skupinách alebo možnosť pripomienkovať súvisiace 

odborové koncepcie. 

Následne vystúpil predseda Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, pán 

Marek Harbuľákovi. Pán Harbuľák charakterizoval špecifiká sektora a problémy, ktorým sektor čelí 
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a ktoré sa snažili zapracovať do stratégie – kríza spôsobená pandémiou, digitalizácia, nedostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatok záujemcov o štúdium. Následne prezentoval hlavné 

požiadavky v sektore na zmeny a to:  

▪ Zapracovanie sektorových opatrení do pripravovanej Stratégie udržateľného cestovného ruchu do 

roku 2030, 

▪ Vytvorenie finančného rámca na propagáciu stredného odborného vzdelávania, 

▪ Informačná kampaň pre organizácie cestovného ruchu o zaradení zdieľaných služieb do ponuky 

destinácií,  

▪ Podpora MDV SR v dosahovaní cieľov definovaných v rámci sektorových opatrení, pomoc pri 

nastavovaní požiadaviek na výzvy. 

Daniela Pivovarová uviedla problematiku týkajúcu sa Sektorovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie. Odznela požiadavka na zachovanie aktuálneho modelu spolupráce Sektorovej rady 

a MDV SR. Ocenená tiež bola spolupráca zástupcu ministerstva, p. Viliama Podhorského, ktorá je 

vnímaná ako veľmi konštruktívna a prospešná. Čo sa týka samotných požiadaviek Sektorová rada rieši 

digitálnu transformáciu a digitálnu konektivitu. Pokiaľ by nebola zabezpečená malo by to negatívny 

vplyv na vidiecke oblasti a dostupnosť elektronických služieb. Je nevyhnutné zamerať sa na robustnú, 

bezpečnú a funkčnú digitálnu konektivitu, ktorá je nevyhnutným predpokladom digitálnej 

transformácie. Nedostatočná konektivita vo vidieckych oblastiach môže byť brzdou pre dostupnosť 

elektronických služieb štátu, resp. verejnej správy, rozvoj a nasadenie technológií internetu vecí, cloud 

a edge computingu do širšej ekonomiky Slovenska. TOP prioritou by malo byť vybudovanie 5G/NG sietí 

a dostupného gigabajtového pripojenia VHCN, tak pre vzdelávaciu infraštruktúru, firmy, mestské 

aj vidiecke oblasti Slovenska. 

František Jakab predseda Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie uviedol 

predpoklad, že základná požiadavka v kontexte akejkoľvek realizácie aktivít zo SSRĽZ je dobudovanie 

diaľnic – cestných aj komunikačných. Ak nebudú dobudované, bude to problém. Elektronické 

komunikačné siete a služby zohrávajú významnú úlohu. Bez robustných a bezpečných infraštruktúr sa 

to nepodarí. Bola vypracovaná Národná stratégia pre širokopásmový prístup v SR. Nevieme čo sa s ňou 

udialo. Spomenul Plán obnovy, z ktorého je možné tento problém riešiť. Spolupráca MDV SR 

s rezortom školstva je pre rezort kľúčová. Je potrebne nájsť spôsob komunikácie, stále absentuje 

v školách internetové pripojenie. P. Jakab spomenul koncept založený na spolupráci pri zostavovaní 

študijných programov a tiež ochotu expertov spolupracovať s MDV SR.  
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Realizačný tím NP SRI pripravil zástupcom MDV SR zložku a USB nosič, na ktorom boli k dispozícii 

nasledujúce dokumenty: 

▪ SSRĽZ vo formáte pdf; 

▪ Manažérske zhrnutie vo formáte pdf; 

▪ Prezentácia z rokovania;  

▪ Členské základne zastúpených sektorových rád; 

▪ Informácia o NP SRI; 

▪ Výber sektorových opatrení a aktivít, v ktorých bol ako zodpovedný subjekt MDV SR. 

Prezentácia z rokovania a ďalšie dokumenty, tvoria Prílohu č. 11 tejto Priebežnej správy. 

V záveroch rokovania navrhol realizačný tím SRI nasledovné:  

▪ Vytvorenie pracovných skupín na prerokovanie návrhov v stratégiách a určenie miery ich 

realizovateľnosti. 

▪ Integrovanie opatrení zo stratégie rozvoja ľudských zdrojov do celkovej „ministerskej stratégie“ 

rozvoja sektorov. 

5. 5. 2022 Rokovanie na Úrade vlády SR 

Prítomní:  

▪ Juraj FÍBA, Úrad vlády SR, riaditeľ odboru verejnej služby ÚV SR 

▪ Michal KALIŇÁK, Združenie miest a obcí Slovenska (predseda Sektorovej rady) 

▪ Iva KLEINOVÁ, Úrad vlády SR, riaditeľka odboru stratégie ÚV SR 

▪ Monika KRAJČÍROVÁ, Úrad vlády SR, riaditeľka odboru štátnej služby ÚV SR 

▪ Katarína LANÁKOVÁ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, generálna riaditeľka Sekcie 

práce  

▪ Juraj KAMENSKÝ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

▪ Patrícia MAŠKULÍKOVÁ, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľka Odboru politiky 

trhu práce 

▪ Lucia LEDNÁROVÁ-DÍTĚTOVÁ, tajomníčka Aliancie sektorových rád 

▪ Alena MINNS, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. manažérka projektu SRI 

▪ Miriama PETRÁŠ, Úrad vlády SR, osobný úrad ÚV SR 
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▪ Martin ŠUVADA, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., tajomník Sektorovej rady pre verejné služby a 

správu 

V úvode stretnutia generálna riaditeľka Sekcie práce (MPSVR SR) Katarína Lanáková, uviedla účel 

stretnutia – prezentovať výsledky NP SRI a informovať o opatreniach zadefinovaných v SSRĽZ pre 

verejnú služby a správu. Lucia Lednárová-Dítětová informovala, že výstupy národného projektu – 24 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov boli prezentované aj na Hospodárskej a sociálnej rade SR. Objasnila 

fungovanie NP SRI a zloženie sektorových rád. Prezentovaná stratégia je pracovný materiál, ktorý 

obsahuje podnety veľkého množstva expertov. Uviedla, že NP SRI realizuje štvrtú implementačnú fázu 

Národnej sústavy povolaní, ako systému na opis požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikácie. Odzneli 

informácie o rozdieloch medzi NSP a národnou sústavou kvalifikácií (ďalej „NSK“). Zdôraznila význam 

tripartitnej garancie projektu. Sektorovú radu pre verejné služby a správu garantuje ZMOS a jej 

predsedom je p. Michal Kaliňák prítomný osobne na rokovaní.  

Následne Lucia Lednárová-Dítětová ozrejmila fungovanie sektorových rád, inštitucionálne zastúpenie 

expertov a ich funkciu v sektorových radách – v sektorových radách pôsobí 900 expertov. Zhrnula ďalej 

informácie o činnosti sektorových rád, tvoria a revidujú národné štandardy zamestnaní. Štandard sa 

priraďuje k inováciám, skúma sa miera vplyvu inovácií na odborné vedomosti a odborné zručnosti, 

miera vplyvu na zamestnania, ale aj vznik a zánik zamestnaní. Kompetencia sektorovej rady je 

zadefinovať nové zamestnanie, ktoré nie je v žiadnej štruktúre – zamestnanie budúcnosti. Ďalšou 

témou, ktorej sa NP SRI venuje je ranking poskytovateľov vzdelávania. V rankingu poskytovateľov 

vzdelávania sa zisťuje aké školy nastavujú vzdelávanie v súlade s trhom práce. Zisťuje sa relevancia 

medzi potrebami trhu práce a stupňom vzdelania a iné. Taktiež sa sleduje indikátor uplatnenia na trhu 

práce a súlad medzi pracovnými požiadavkami a vzdelaním a napríklad dĺžka nezamestnanosti 

absolventov.  

Ďalej odzneli informácie o sektorových partnerstvách a dohodách príklady fungovania sektorového 

partnerstva, ktoré umožní postupne implementovať aktivity, ktoré navrhuje SSRĽZ. Následne odzneli 

informácie o štruktúre SSRĽZ a opatreniach. Pri tvorbe SSRĽZ sa kládol dôraz na identifikáciu 

zodpovedného subjektu a možné zdroje na financovanie aktivít. Zo strany relevantných inštitúcií sa 

očakáva dialóg a SSRĽZ je otvorený materiál.  

Tajomník Sektorovej rady pre verejné služby a správu, Martin Šuvada, prezentoval organizačné 

zastúpenie a činnosť Sektorovej rady. Konkretizoval obsah SSRĽZ, jej analytickej časti a zdôraznil 

význam analýz, ktoré sú obsiahnuté v stratégiách. Zdôraznil význam rôznorodých aktérov v sektorovej 
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rade – inak nazerajú na tematizovanú problematiku sociálni partneri, inak zamestnávatelia a 

samotná verejná správa. Uviedol niekoľko údajov zo štatistík z analytickej časti SSRĽZ. Sektor verejnej 

správy patrí medzi sektory so staršími zamestnancami (priemerný vek je 47 rokov), podiel 

vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v sektore verejné služby a správa je vysoký (71 % z celkového 

počtu zamestnancov), v sektore je nižšia fluktuácia ľudských zdrojov (približne o 3 p.b.) a iné. Martin 

Šuvada ďalej uviedol kritické činitele sektora: vysoká miera byrokracie, zvýšená miera rezortizmu, 

zdĺhavosť niektorých procesov, vysoký podiel malých obcí, prejavujúci sa vo výkone samosprávnych 

kompetencií, vplyv politického cyklu na udržateľnosť a tvorbu verejných politík. Spomenul tri hlavné 

vývojové trendy:  

▪ Profesionalizácia ľudských zdrojov vo verejnej správe,  

▪ Digitalizácia verejnej správy,  

▪ Zvyšovanie konkurencieschopnosti verejnej správy voči súkromnému sektoru v oblasti náboru, 

rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje.  

V závere prezentácie uviedol vybrané návrhy opatrení smerované na ÚV SR, kľúčové inovačné a 

technologické zmeny ovplyvňujúce sektor verejnej správy a ďalší možný postup spolupráce (t. j. interné 

prerokovanie návrhov opatrení na danom rezorte, stanovenie možností ich realizovateľnosti, 

integrovanie rezortom odobrených opatrení do rezortnej stratégie, prípadné určenie realizátora 

opatrení v danom rezorte).  

Diskusia  

▪ Pani Kleinová vzniesla otázku: ako vníma Realizačný tím SRI inovácie? Sú tým myslené trendy 

a megatrendy (ako sú Big dáta, digitalizácia)? Lucia Lednárová-Dítětová objasnila, že mega trendy, 

ktorých máme 23, vnímame ako kategórie inovácií (Big data) a potom definujeme konkrétne 

inovácie s rozličnými prejavmi v rôznych sektoroch (cca. 400) v rámci daného megatrendu (danej 

kategórie inovácií). Inovácie boli prezentované aj na webovej stránke.  

▪ p. Kaliňák reagoval – dáta v SSRĽZ boli preklopené do konkrétnych krokov. Doplnil informácie 

k prezentovaným kritickým činiteľom v oblasti ľudských zdrojov vo verejnej správe. Tieto činitele 

označil ako problémy, ktoré sa dotýkajú všetkých samospráv v SR a je nutné s tým ihneď začať 

niečo robiť. Niektoré zamestnania z dôvodu zvyšovania priemerného veku možno o pár rokov 

skončia, napríklad matrikári. Problém nedostatku dostatočného počtu kvalifikovaných ľudských 

zdrojov rieši ZMOS aj priamymi opatreniami obsiahnutými aj v národnom pláne obnovy a reforiem. 
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Modernizácia miestnej územnej samosprávy bude smerovať k tomu, že vytvoria centrá zdieľaných 

služieb, ktoré budú obsluhovať viaceré obce.  

▪ Bude nevyhnutné zmeniť systém odborného vzdelávania. Nastavenia realizované v rámci regiónu 

hornej Nitry sa budú musieť preklopiť aj do regiónov Bratislavy, Košíc a Prešova.  

▪ Dáta zozbierané v rámci sektorových stratégii pomáhajú územnej samospráve lepšie komunikovať 

problémy, či už v oblasti zdravotníctva a dostupnej zdravotnej starostlivosti (stratifikácia 

nemocníc), ale aj v oblasti cestovného ruchu a pohľadu na nutnosť rozvoja cestovného ruchu.  

▪ Dôsledkom aktuálnych kríz môže byť aj kríza energetická, sprevádzaná výrazným navyšovaním cien 

energií. Riešením je zelená ekonomika. ZMOS plánuje v najbližšej dobe odovzdať samosprávam 

793 nabíjačiek na elektromobily.  

▪ Pani Kleinová vzniesla otázku, či stratégie riešia aj to, aký je želaný stav sektora v roku 2030 a ako 

sa k tomu dostať. V stratégiách, konkrétne aj v SSRĽZ pre verejné služby a správu je v analytickej 

časti popísané kam by mal sektor smerovať a čo pre to treba upraviť. Napríklad ako by mala vyzerať 

kvalitná štátna správa a akú má víziu. Lucia Lednárová-Dítětová spomenula viaceré analytické a 

prognostické podklady v rámci dokumentu Práca 4.0 a snahy o vykrytie demografických zmien 

v Slovenskej republike.  

▪ Zástupcovia Úradu vlády SR – p. Juraj Fíba a p. Monika Krajčírová tlmočili kľúčové oblasti štátnej 

správy so snahou o zakomponovanie nastavení uvedených v strategických dokumentoch štátu. 

Viaceré vízie obsiahnuté v strategických dokumentoch boli nadefinované aj do konkrétnych 

opatrení v rámci SSRĽZ.  

▪ Pani Kleinová informovala o participatívnych procesoch na ÚV SR a dotazovala sa, či má projekt 

zadefinované zručnosti na realizáciu participatívnych procesov pri tvorbe politík vo verejnej správe.  

▪ Košice a Bratislava sa dostali medzi sto miest, ktoré majú byť do roku 2050 „uhlíkovo neutrálne“. 

Zástupcom ÚV SR boli odovzdané SSRĽZ a manažérske zhrnutie na USB kľúči. Prezentácia z rokovania 

tvoria Prílohu č. 12 tejto Priebežnej správy.  

V záveroch rokovania bolo dohodnuté nasledovné:  

▪ Zaslať na ÚV SR link na 24 SSRĽZ;  

▪ Zriaďovanie ad hoc expertných skupín za účasti expertov zo sektorových rád; 

▪ Prebratie konkrétnych opatrení – návrh na ďalšie kontaktovanie na dovysvetlenie ďalších aktivít;  

▪ Pozvať zástupcov ÚV SR (p. Ivanu Kleinovú) na rokovanie Sektovej rady pre informačné technológie 

a telekomunikácie, aby prezentovali čo ÚV SR realizuje.  
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12. 5. 2022  Rokovanie na Ministerstve vnútra SR 

Prítomní: 

▪ Silvia Diničová, Ministerstvo vnútra SR, riaditeľka personálneho odboru SPSČ MV SR 

▪ Ján Dutko, Ministerstvo vnútra SR, riaditeľ odboru živnostenského podnikania 

▪ Edita Hindická, Ministerstvo vnútra SR, oddelenie vzdelávania zamestnancov MV 

▪ Michal Marko, Ministerstvo vnútra SR, riaditeľ osobného úradu SPSČ 

▪ Katarína Plišňáková, Ministerstvo vnútra SR, odbor miestnej štátnej správy a samosprávy 

▪ Mária Uhrecká, Ministerstvo vnútra SR, riaditeľka odboru organizácie a systematizácie MV SR 

▪ Peter Valachy, Ministerstvo vnútra SR, oddelenie policajného vzdelávania centra vzdelávania 

a psychológie SPSČ 

▪ Patrícia Maškulíková, MPSVR SR, riaditeľka Odboru politiky trhu práce 

▪ Robert Schmidt, predseda Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby 

▪ Lucia Lednárová-Dítětová, tajomníčka Aliancie sektorových rád 

▪ Dana Pekariková, TREXIMA Bratislava, metodička národného projektu SRI 

▪ Daniela Pivovarová, TREXIMA Bratislava, metodička národného projektu SRI 

▪ Martin Šuvada, TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o., tajomník Sektorovej rady pre verejné služby a 

správu 

Rokovanie začalo privítaním zo strany MV SR. Pani Maškulíková poďakovala za možnosť prezentovať a 

predstavila prezentujúcich/zástupcov TREXIMA Bratislava. Pani Lednárová predstavila projekt pod 

gesciou MPSVR SR a jeho výstupov, národnej sústavy povolaní, dôležitá v projekte je identifikácia 

inovácií so zásadným vplyvom na trh práce, na odborné znalosti a zručnosti. Inovačné trendy, ktoré je 

potrebné sledovať a ktorým je potrebné sa neustále prispôsobovať a nastaviť celoživotné vzdelávanie. 

Ide o tripartitný projekt – 24 sektorových rád, kde v každej sektorovej rade majú sociálni partneri svoje 

zastúpenie a kde zamestnávatelia aj zamestnanci spolupracujú, pretože sú dôležité pohľady z oboch 

strán. Aliancia sektorových rád, ktorá riadi túto činnosť a nastavuje metodiku, má aj spolu so 

sektorovými radami legislatívnu oporu (zákon č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti). Zastúpenie 

v sektorových radách majú inštitúcie štátnej správy, územnej samosprávy, profesijné a stavovské 

organizácie, odborové zväzy, zamestnávatelia, vedecké inštitúcie, stredné a vysoké školy. Sektorové 

rady sa venujú aj téme rankingu poskytovateľov vzdelávania, majú podnietiť vznik sektorových dohôd 

a partnerstiev a dôležitým výstupom sú SSRĽZ. Bola predstavená štruktúra týchto stratégií, ich obsah 

a pod. 
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Pán Šuvada predstavil Sektorovú radu pre verejné služby a správu – organizácie, ktoré sú v tejto rade, 

stratégiu, poznatky z analytickej časti stratégie, kritické – negatívne činitele sektora, ktoré môžu 

ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora, ale aj kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce 

sektor verejnej správy, tri hlavné vývojové trendy (profesionalizácia ľudských zdrojov vo verejnej 

správe, digitalizácia verejnej správy, zvyšovanie konkurencieschopnosti verejnej správy voči 

súkromnému sektoru). Nakoniec predstavil vybrané návrhy opatrení smerované na MV SR:  

▪ posúdiť možnosť zriadenia národnej vzdelávacej autority pre sektor verejnej správy (Národný 

inštitút vzdelávania vo verejnej správe); 

▪ uplatňovanie zásad integrity a posilnenia protikorupčného správania sa príslušníkov Policajného 

zboru (aktualizácia etického kódexu príslušníka PZ SR); 

▪ úprava obsahu a rozsahu policajného vzdelávania na základe požiadaviek praxe a jednotlivých 

útvarov; 

▪ identifikácia motivačných faktorov na podporu celoživotného vzdelávania zamestnancov verejnej 

správy; 

▪ rozšírená a moderná forma náboru do silových zložiek; 

▪ zlepšenie benefitov pre zamestnancov pracujúcich v silových zložkách. 

D. Pekaríková predstavila zloženie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, SSRĽZ v remeslách 

a osobných službách do roku 2023, venovala sa vybraným poznatkom a údajom z analytickej časti tejto 

sektorovej stratégie, kritickým činiteľom sektora, ktoré majú negatívny vplyv na sektor a môžu ohroziť 

jeho konkurencieschopnosť, ako aj kľúčovým inovačným a technologickým zmenám ovplyvňujúcim 

sektor remesiel a osobných služieb, predovšetkým ľudské zdroje sektora. Ďalej sa v prezentácii 

venovala trom vývojovým trendom, hlavným pilierom aplikačnej časti – cieľom žiaduceho vývoja 

v sektore a v rámci nich je prostredníctvom sektorových opatrení a aktivít navrhnutá cesta ako sa 

k týmto cieľom dostať. Ide o:  

▪ Zvyšovanie konkurencieschopnosti, kvality remeselných činností a poskytovaných služieb 

rozvojom odborných vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s inovačnými trendami;  

▪ Adaptáciu pracovnej sily na digitalizáciu a dynamiku zmien v sektore s ohľadom na zvyšovanie 

praktických zručností;  

▪ Podporu tradičných remesiel a inovatívne spôsoby ich odovzdávania ďalším generáciám.  
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Predstavila aj návrhy opatrení z tejto sektorovej stratégie smerované na MV SR:  

▪ Zadefinovanie a vymedzenie obsahu voľných a remeselných živností; 

▪ Spolupráca pri vypracovaní kritérií/štandardov posudzovania a určovania voľných a remeselných 

živností; 

▪ Vytvorenie zjednodušeného prístupu k informáciám o výmenných programoch a vytvorenie 

databázy obsahujúcej možnosti výmenných programov v prípade existujúcich, novovznikajúcich 

povolaní a kvalifikácií v odbornej príprave; 

▪ Spolupráca pri zverejňovaní ponuky výmenných programov pre začínajúcich podnikateľov 

v remeslách a službách; 

▪ Spolupráca pri motivácii a podnecovanie začínajúcich podnikateľov k záujmu o možnosti osvojenia 

si nových zručností v remeslách a službách prostredníctvom výmenných programov do zahraničia. 

V prezentácii pokračoval a problematike živností sa ďalej detailnejšie venoval p. Robert Schmidt, 

predseda Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, vysvetlil potrebu samostatných remeselných 

živností, potrebu zmeny ktorá sa týka užšej špecifikácie voľných živností (vypracovanie ich zoznamu 

a obsahu) a úpravy podmienok voľných živností (pomocné stavebné práce, ktoré sú uvedené ako 

čiastkové, ale sú vykonávané komplexne), dôležitosť venovať sa aj Národnej sústave kvalifikácií. 

Najaktuálnejšie problémy sa týkajú zamestnaní ako Tatér (ktorý v súčasnosti potrebuje kozmetické 

vzdelanie), Barber/barbier (ktorý potrebuje vzdelanie ako dámsky kaderník), Barista (nie je čašník, ale 

v súčasnosti potrebuje čašnícke vzdelanie), je tiež potrebné konkretizovať stavebné činnosti – maliar, 

murár, tesár, inštalatér a pod., aby boli tieto práce vykonávané kvalitne. Po tejto prezentácii p. Dutko 

zástupca MV SR, ale i aktívny člen Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby uviedol, že 

problematika živností je už v procese riešenia, pričom výmenné programy nie sú plne v kompetencii 

MV SR (MV SR je pri týchto opatreniach uvedené v SSRĽZ ako spolupracujúci subjekt), ale samozrejme, 

môžu pomôcť pri šírení informácií. 

Otázky v diskusii ďalej smerovali na vymierajúce remeslá, na to, ktoré z remesiel patria k ohrozeným. 

P. Schmidt vidí problém v tom, že mnohí remeselníci sú v dôchodkovom veku, ale treba zobrať do 

úvahy aj fakt, že niektoré špecializácie je už problém v dnešnej dobe nájsť (napr. kvalitný vyučený 

hodinár, vyučený obuvník) – často človek dostane odpoveď, že keď chce niečo opraviť, že to sa už 

neoplatí. Mnohokrát sa ľudia aj boja pracovať na vlastnú zodpovednosť. Veľa (stavebných) majstrov 

(tých najkvalitnejších) tiež odišlo pracovať do zahraničia – tam musia mať živnostenské oprávnenie, 

u nás môžu v rámci pomocných stavebných prác robiť bez živnostenského oprávnenia a na výsledkoch 

práce je to ale potom vidieť. P. Dutko uviedol, že pomaly vymierajú všetky remeslá, pretože cena práce 
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je veľmi vysoká. Ďalší problém vidí v tom, že zamestnávatelia chcú brať do pracovného pomeru osoby 

na živnosť (deklarujú, že idú činnosti vykonávať parciálne a obchádzajú tak pravidlá). Treba regulovať 

za akých podmienok môže kto vstupovať do akých pracovných pomerov, legislatívne to ukotviť 

(pravdepodobne až keď bude ukončený projekt SOK v gescii MŠVVaŠ SR – ŠIOV).  

Pani Lednárová uviedla, že sa očakáva, aby si zástupcovia MV SR preštudovali stratégie a zamerali sa 

predovšetkým na úlohy v kompetencii MV SR a ak by našli priestor na diskusiu a implementáciu týchto 

opatrení, Realizačný tím SRI vie zabezpečiť účasť členov sektorových rád v pracovných skupinách. Ak 

sú námety zo strany MV SR k tomu aké úlohy by mohli plniť sektorové rady vo vzťahu k načrtnutej 

problematike, Realizačný tím SRI je otvorený diskusii a spolupráci, resp. ak by bolo potrebné ešte 

rozpracovať ďalšie agendy, ktoré v SSRĽZ chýbajú, je možná aj takáto spolupráca, sektorové rady majú 

ešte k niektorým úlohám vytvorené pracovné skupiny (aj mimo stálych členov). Vrátila sa zároveň 

k otázke z úvodu prezentácie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, či MV SR je jediné 

ministerstvo zastúpené v tejto sektorovej rade – vysvetlila, že sa uvažovalo aj o MH SR (ako podpora 

podnikateľského prostredia). Zo strany MV SR odznelo, že táto sektorová rada má zároveň prieniky aj 

do iných sektorových rád (stavebníctvo, potravinárstvo a pod.), ale vo vzťahu k podnikateľskému 

prostrediu by bolo vhodné zapojenie MH SR, príp. jeho implementačnej agentúry – Slovak Business 

Agency. Lednárová uviedla, že členovia sektorových rád sú pripravení a chcú spolupracovať s rezortami 

a byť súčasťou pracovných skupín jednotlivých rezortov, uviedla príklad prezentácie SSRĽZ na MPRV SR 

a následného stretnutia s Národným lesníckym centrom a doplnením oblasti ľudských zdrojov do ich 

Národného lesníckeho programu.  

Ďalej sa diskusia ešte vrátila k sektoru verejných služieb a správy – dokument je tiež ešte otvorený, 

Sektorová rada je trochu špecifická, je stále možnosť pridávať nové opatrenia, aktivity. Zriadenie 

národnej centrálnej inštitúcie pre vzdelávanie vo verejnej správe – posúdenie možnosti vytvorenia 

takejto inštitúcie, ktorej gestorom by malo byť MV SR je problematické, pretože MV SR nemá na to 

kompetenciu, už sa pred časom o to pokúsili – vytvorili koncepciu, ale nepodarilo sa docieliť, aby bola 

záväzným materiálom, ale len odporúčacím. Bola zaslaná na pripomienky každému rezortu, avšak na 

zriadenie takejto inštitúcie nemajú kompetenciu – tú má ÚV SR (s ktorým už bolo podpísané aj 

memorandum o spolupráci v tejto veci) avšak chýbala politická vôľa. Ak by sa to podarilo, bolo by to 

úžasné, aj ZMOS túto iniciatívu podporuje. Tiež je dôležité, aby lektori boli certifikovaní (je certifikačný 

kurz lektorov pre SK a CZ, málo ľudí vie o týchto možnostiach). Samosprávy tiež majú regionálne 

vzdelávacie centrá, ale sú medzi nimi veľké kvalitatívne rozdiely (aj medzi jednotlivými lektormi). MV 

SR si preštuduje stratégie a uvidia, aké sú ich možnosti v oblasti zlepšenia situácie ako je definované 

v rámci aktivít a opatrení SSRĽZ.  
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Prezentácia z rokovania tvoria Prílohu č. 13 tejto Priebežnej správy. 

19. 5. 2022  Rokovanie na Ministerstve kultúry SR 

Prítomní: 

▪ Radoslav Kutaš, MK SR, štátny tajomník 

▪ Matúš Bieščad, MK SR, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa Sekcie kancelárie 

ministerky, generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky 

▪ Eva Bajtayová Bednáriková, MK SR, riaditeľka Odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry 

znevýhodnených skupín obyvateľstva, Sekcia kultúrneho dedičstva 

▪ Marcel Čas, MK SR 

▪ Dária Hamajová, MK SR, vedúca Oddelenia kreativity a vzdelávania 

▪ Zuzana Kaliská, MK SR 

▪ Lenka Kramolišová, MK SR 

▪ Zuzana Kochanková, MK SR, riaditeľka Odboru ochrany pamiatkového fondu 

▪ Zuzana Megová, MK SR, Referát živej kultúry 

▪ Beatrix Ordódy, MK SR, riaditeľka Odboru múzeí, galérií a knižníc 

▪ Ján Paprčka, MK SR 

▪ Michaela Rudyová, MK SR 

▪ Jozef Švolík, MK SR, vedúci Oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií 

▪ Zora Turancová, MK SR, dočasne poverená výkonom funkcie vedúceho Oddelenia nehmotného 

kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva 

▪ Žaneta Turnerová, MK SR 

▪ Ľudmila Dragulová, Fond na podporu umenia 

▪ Katarína Lanáková, MPSVR SR, generálna riaditeľka Sekcie práce 

▪ Marian Galan, MPSVR SR 

▪ Alexandra Homoľová, Slovenská národná galéria, predsedníčka Sektorovej rady pre kultúru 

a kreatívny priemysel 

▪ Lucia Lednárová-Dítětová, tajomníčka Aliancie sektorových rád 

▪ Dana Pekariková, TREXIMA Bratislava, metodička národného projektu SRI 

▪ Jakub Žabka, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., tajomník Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny 

priemysel 
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Na úvod Katarína Lanáková z MPSVR SR poďakovala za možnosť stretnutia a predstavila prítomných zo 

strany TREXIMA. Následne Lucia Lednárová-Dítětová predstavila projekt Sektorovo riadenými 

inováciami k efektívnemu trhu práce v SR: Národnej sústavy povolaní, národných štandardov 

zamestnaní, webovú platformu www.sustavapovolani.sk, 24 sektorových rád, Alianciu sektorových 

rád. Uviedla, že projekt sa realizuje pod gesciou MPSVR SR, ide o tripartitný projekt a garanciu 

v Sektorovej rade pre kultúru a kreatívny priemysel má MK SR. V rámci projektu sa sledujú inovácie 

a inovačné trendy a zisťuje sa ako tieto menia odborné vedomosti a zručnosti a tiež je priorita ako tieto 

zaviesť do vzdelávacieho procesu, aby absolventi mali kompetencie, ktoré zamestnávatelia potrebujú. 

Jedným z komplexných výstupov projektu je 24 SSRĽZ, ktoré obsahujú vždy analytickú a aplikačnú časť. 

Dôležitou súčasťou projektu sú aj sektorové partnerstvá, ktoré pomáhajú identifikované a žiaduce 

zmeny zavádzať do praxe. V sektore kultúra a kreatívny priemysel (ďalej len „KKP“) chýba veľa dát, 

pretože veľká časť ľudských zdrojov sú SZČO, o ktorých nie je dostatok údajov, teda absentujú dáta 

o veku, starnutí pracovnej sily v sektore, generačnej výmene, o mzdách, o tom, či absolventi zostávajú 

pracovať vo svojom odbore. Druhá časť SSRĽZ sú praktické opatrenia, aby bol dostatok kvalifikovaných 

ĽZ v sektore do 2030 a na manažment ĽZ (procesné a systémové zmeny). 

Zároveň uviedla informáciu o zložkách, ktoré účastníci rokovania z MK SR obdržali, a ktoré obsahujú 

informácie o projekte, zložení sektorovej rady, manažérske zhrnutie, prezentáciu, USB nosič so SSRĽZ 

a pod.). Prezentácia tvorí prílohu č. 14 tejto správy. 

Po všeobecnom predstavení NP SRI, pokračoval Jakub Žabka, tajomník Sektorovej rady, v prezentácii 

už konkrétne zameranej na KKP. Zdôraznil, že témy, ktoré sú nosné pre SSRĽZ (identifikované ako 

kritické a kľúčové činitele) tiež výrazne rezonovali na rezortnej konferencii Kultúra a náš svet, konanej 

v dňoch 16.-17. 5. 2022.  

Kritické činitele pre KKP: 

▪ negatívny demografický vývoj a riziková veková štruktúra ľudských zdrojov, 

▪ nízky spoločenský status a podpora sektora, podfinancovanie sektora a nedostatočné finančné 

ohodnotenie pracovníkov, 

▪ chýbajúce dáta v sektore KKP (predovšetkým v oblasti rozvoja ľudských zdrojov), 

▪ neprepojenosť vzdelávania s odbornou praxou v KKP (vrátane nedostatočnej využiteľnosti SDV pre 

tento sektor), 

▪ neukotvenosť systému vzdelávania dospelých na pracovisku. 
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Alexandra Homoľová, predsedníčka Sektorovej rady, ktorá dopĺňala vstup Jakuba Žabku tiež odkázala 

na konferenčný panel „Ľudia v kultúre“, kde sa diskutovali tie isté témy, ako sú v stratégii. Uviedla, že 

mapovanie a vyhodnocovanie dát, ku ktorým bolo možné sa dostať, teda analytická časť SSRĽZ, je 

dobre spracovaný základ, na ktorom sa dá stavať. Otázkou ostáva, ako tieto problémy a ciele je sektor 

schopný realizovať a napĺňať. Zdôraznila, že pri tvorbe SSRĽZ sa nezamýšľali len nad ľudskými zdrojmi 

v kontexte výkonu v sektore, ale aj nad spoločenskou zodpovednosťou sektora, ktorý spoluformuje 

spoločnosť, kde je možné byť prínosom, činiteľom, hýbateľom.  

V rámci výziev a vízií sú dôležité kľúčové činitele (reagujú na definované kritické činitele): 

▪ využívanie digitálnych technológií (tvorba, produkcia, distribúcia a marketing) a nadväzovanie 

medzisektorovej spolupráce, 

▪ modernizácia vzdelávania pre sektor (prepojenie s požiadavkami praxe, vrátane zapojenia 

zamestnávateľských subjektov), 

▪ využívanie potenciálu kultúrneho dedičstva (štandardné a inovatívne formy jeho ochrany 

a prezentácie + rozvoj udržateľného kultúrneho turizmu), 

▪ systematická príprava manažérov pre inštitúcie v sektore (predovšetkým v oblasti riadenia 

a rozvoja ľudských zdrojov), 

▪ intenzívny rozvoj podnikateľských a digitálnych zručností osôb pripravujúcich sa na povolanie 

i zamestnancov v sektore (vzdelávacie inštitúcie/zamestnávateľské subjekty), 

▪ princíp tvorby politík v oblasti ľudských zdrojov v sektore.  

Veľmi dôležité sú sektorové partnerstvá. V oblasti reštaurovania je dôležitá spolupráca s Fakultou 

chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „FCHPT 

STU“) v rámci chemicko-technologického prieskumu. Presadil sa nový odbor zaoberajúci sa ochranou 

kultúrneho dedičstva, v rámci ktorého sa spolupráca osvedčila, Slovenská národná galéria (ďalej len 

„SNG“) zamestnáva už niekoľkých absolventov tohto odboru. V oblasti reštaurátorského výskumu 

robia spoločné projekty s FCHPT STU, pre múzejné inštitúcie by to mohol byť prínos. Táto spolupráca 

sa budovala minimálne 10 rokov, dôležitá je a bude medziodborovosť a teda spolupráca. 

Príprava riadiacich pracovníkov v kultúre je tiež veľmi pálčivá téma. Celkovo, nie len v kultúre, ale 

netreba na túto tému rezignovať. Kultúra neslúži len na kultivovanie jednotlivca (čo je dôležitá funkcia), 

ale sektor má aj veľký ekonomický potenciál, ktorý momentálne síce nie je dostatočne využitý. Inštitút 

kultúrnej politiky je významný prvok, aj pri tvorbe stratégie. Digitálne umenie sa na Vysokej škole 

výtvarných umení (ďalej len „VŠVU“) od 2020/21 učí ako samostatný odbor. Gamifikácia a herný 
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priemysel si už tiež nachádzajú miesto v odbornej príprave na úrovni vysokoškolského vzdelávania 

(napr. na VŠMU). Stratégia obsahuje veľmi veľa opatrení: krátkodobých, strednodobých, dlhodobých. 

Stratégia je veľmi obsiahla, má cca 150 strán aj keď sa v rámci sektorovej rady snažili byť struční. 

Na úrovni MK SR sa uvažuje o zriadení referátu/odboru/platformy/komisie k problematike vzdelávania 

a odbornej prípravy, aj na úrovni stredoškolské vzdelávania i keď v KKP je mimoriadne vysoký podiel 

vysokoškolsky vzdelaných osôb. Zamestnanci/profesionáli v kultúre s určitou praxou nemajú 

v súčasnosti možnosti sa vzdelávať a kráčať s dobou, ktorá sa rýchlo vyvíja. Uvažovalo sa o inštitúte 

ďalšieho vzdelávania pre tieto osoby. A. Homoľová nastolila otázku, či by MK SR malo záujem vytvoriť 

takýto inštitút. Je tiež nutné v súvislosti s rezortom školstva, jasne a dôrazne vstupovať do niektorých 

procesov, ktoré trochu „vytŕčajú“ z rezortu/sektora, aby nerozhodoval niekto iný o potrebách a 

prioritách v sektore. Tu by sektorová rada uvítala podporu MK SR. V stratégii rezonujú rôzne synergie 

s inými sektormi a sektorovými radami, je však dôležité, aby si zástupcovia MK SR preštudovali 

stratégiu a zhodnotili aká je realizovateľnosť opatrení.  

Pre oblasť vzdelávania bol často navrhovaný Fond na podporu umenia (ďalej len „FPU“), k čomu 

smerovala aj prvá otázka v diskusii. FPU má programy na podporu vzdelávania, v ktorých je možné 

financovať to čo je kompatibilné s predstavami rezortu. Materiál je otvorený, sektorová rada ho chce 

posunúť všetkým aktérom (aj MŠVVaŠ SR). Je potešujúce, že pri príprave politiky vzdelávania do 

vznikajúcej Stratégie KKP SR 2030 už zástupcovia MK SR čerpali zo SSRĽZ.  

Ďalšia otázka smerovala k udržateľnosť sektorových rád. Lucia Lednárová-Dítětová vysvetlila, že ide o 

dobrovoľné združenie, ktoré nemá obmedzenú platnosť a momentálne sa realizujú kroky, ako aj 

MPSVR SR (aj legislatívnou úpravou) na zabezpečenie udržateľnosti systému. Pripravuje sa koncept 

udržateľnejšieho systému aj v spolupráci so sociálnymi partnermi. Je tu dosť veľká pravdepodobnosť, 

že sektorové rady nekončia spolu s týmto projektom.  

Stratégia je ideálna predstava, ak by sa podarilo realizovať aj len 50 percent cez čiastkové opatrenia 

tak to nebola márna práca skonštatovala predsedníčka Sektorovej rady p. Homoľová. Vznikla Komisia 

a v rámci jednej pracovnej skupiny sa asi neprerokujú všetky témy, bude ich asi treba viac. Odvetvová 

koncepcia sa robí min. raz za 4 roky a odovzdáva sa MŠVVaŠ SR. 

Otázky smerovali aj na zdroje dát/podklady pre analýzy. A. Homoľová a L. Lednárová-Dítětová 

vysvetlili, že analýzy sa robili z dát, ktoré zbiera TREXIMA a sektorová rada sa k nim vyjadrovala, išlo 

napr. o štatistické zisťovanie štvrťročný zber dát na úrovni zamestnancov (ISCP), t.j. reálne vyplatené 
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mzdy zamestnancom. V analýzach absentujú údaje za SZČO. MV SR poskytlo údaje zo živnostenského 

registra, tiež sa použili dáta z rezortu školstva (IS RIS – evidovaní absolventi), z projektu Stopa 

absolventov a pod. SSRĽZ uvádza všetky použité zdroje a tiež zdrojové obdobie. Pre sektor je 

charakteristické, že o jeho kvalite nehovoria len čísla. Tajomník Sektorovej rady uviedol, že aj s p. 

Bieščadom sa diskutovalo o tom, ako zbierať dáta korektnejšie, (zamestnanci – tvoria iba zlomok 

údajov pre sektor). SSRĽZ uvádza 3 pohľady ako čo najkorektnejšie vyhodnocovať tieto dáta. 

Zo strany MK SR odznelo, že problém môže byť skôr v implementácii riešení, nie v identifikácii 

problémov. Je potrebné určiť si termíny a osoby pre pracovnú skupinu/pracovné skupiny. Návrh 

Realizačného tímu SRI je, aby si na MK SR najprv preštudovali stratégiu a opatrenia a už následne 

diskutovať o konkrétnych riešeniach. Zástupcov MK SR stratégia zaujala a majú záujem spolupracovať 

na jej implementácii. Stratégia obsahuje 70 opatrení, z toho len časť je adresovaná MK SR.  

Ďalšia otázka smerovala na 28 opatrení, kde je MK SR určené ako zodpovedný orgán a predstavy 

dosahu týchto opatrení na rozpočet MK SR. Po preštudovaní týchto opatrení bude nutné spraviť 

detailnú kalkuláciu a dopadovú štúdiu, aby bolo možné určiť realizovateľnosť jednotlivých opatrní.  

Na záver ešte Lucia Lednárová-Dítětová uviedla jednu informáciu z rezortu MPSVR SR, kde nedávno 

spustili projekt „Vzdelávaj sa – nestrať prácu“. Projekt je určený pre zamestnané osoby. Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny preplatí vzdelávanie v súvislosti s kľúčovými témami budúcnosti, aby sa 

zamestnaná osoba mohla ďalej vzdelávať a udržať si prácu. Dôležitý je obsah vzdelávania, nemusí ísť 

o akreditovaného poskytovateľa vzdelávania. K tomuto ešte odznela krátka diskusia o tom, do akej 

miery si samotní pracovníci v KKP uvedomujú potrebu digitálnych zručností, celoživotného vzdelávania 

a digitálneho vzdelávania sa. Tým sa diskusia opäť presunula k manažmentu a personálnym kapacitám 

a k propagácii / informovanosti o potrebe mediálnej a digitálnej gramotnosti a možností vzdelávania 

sa. Lucia Lednárová-Dítětová uviedla, že v súčasnosti aktivity v tejto oblasti robí aj napr. Digitálna 

koalícia.  

Na záver odznelo, že SSRĽZ je komplexný dokument a nie je možné jednou vetou zodpovedať ako by 

mal vyzerať sektor v 2030, pretože ide o kontinuálny vývoj nielen sektora, ale treba kráčať s dobou, 

ktorá má tiež určitú dynamiku a vyvíja sa. 
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25. 5. 2022  II. rokovanie s Úradom vlády SR 

Prítomní:  

▪ Ján ŠEBO, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Úrad vlády SR – projektový 

manažér a ekonóm Plánu obnovy  

▪ Štefan BAJO, NN Životná poisťovňa, a. s.  

▪ Peter MARKO, NN Životná poisťovňa a. s.  

▪ Géza MIHÁLY, TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o., generálny riaditeľ  

▪ Vladimír Baka, TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o., poradca generálneho riaditeľa  

▪ Michal ROSTÁS, TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o., oddelenie štatistiky  

▪ Dénes SZEPLAKI, TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o., poradca generálneho riaditeľa  

▪ Jozef KRABÁČ, TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o., úsek produktivity a zamestnanosti  

▪ Martin ŠUVADA, TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o., tajomník Sektorovej rady pre verejné služby 

a správu 

▪ Natália CÍBIKOVÁ, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., tajomníčka Sektorovej rady pre 

poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov a Sektorovej rady pre automobilový priemysel a 

strojárstvo 

V úvode stretnutia generálny riaditeľ TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o. Géza Mihály predstavil 

jednotlivých účastníkov stretnutia a vyzval zástupcov spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s. r. o. 

k prezentácii aktivít NP SRI.  

Tajomník Sektorovej rady pre verejné služby a správu Martin Šuvada informoval o Národnom projekte 

SRI. Objasnil fungovanie projektu, zloženie sektorových rád a vyzdvihol zapojenie viac ako 900 expertov 

do rôznych aktivít realizovaných v rámci projektu. Uviedol, že NP SRI realizuje štvrtú implementačnú 

fázu Národnej sústavy povolaní. Zdôraznil význam tripartitnej garancie projektu. Odprezentoval 

jednotlivé výstupy projektu (NŠZ, sektorové partnerstvá, sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov, 

ranking poskytovateľov vzdelávania). V rámci témy rankingu poskytovateľov vzdelávania sa p. Šebo 

dotazoval, či je Realizačný tím SRI zapojený do hodnotenia vysokých škôl v rámci komponentu 8 Plánu 

obnovy, nakoľko vidí priestor na takéto zapojenie sa. V nadväznosti na túto problematiku Géza Mihály 

odprezentoval aktivitu prognózovania potrieb trhu práce a sledovania stopy absolventa. Štefan Bajo 

doplnil, že v rámci rekvalifikácií by bolo možné sledovať absolventov jednotlivých odborov vo vzťahu 

k potrebám trhu práce a rekvalifikáciám.  
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Pracovné stretnutie pokračovalo prezentáciou Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných 

služieb a správy v horizonte 2030 zo strany Martina Šuvadu. Odprezentoval inštitúcie zastúpené 

v sektorovej rade a konkretizoval obsah stratégie. V rámci jej analytickej časti a zdôraznil význam 

publikovaných analýz a prognóz. Šuvada ďalej uviedol kritické činitele sektora: vysoká miera 

byrokracie, zvýšená miera rezortizmu, zdĺhavosť niektorých procesov, vysoký podiel malých obcí, 

prejavujúci sa vo výkone samosprávnych kompetencií, vplyv politického cyklu na udržateľnosť a tvorbu 

verejných politík. Spomenul tri hlavné vývojové trendy:    

▪ Profesionalizácia ľudských zdrojov vo verejnej správe;    

▪ Digitalizácia verejnej správy;    

▪ Zvyšovanie konkurencieschopnosti verejnej správy voči súkromnému sektoru v oblasti náboru, 

rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje.   

Ján Šebo k spomenutej problematike uviedol, že profesionalizácia štátnej správy je cieľom a osobnou 

agendou premiéra Eduarda Hegera. Aj na základe tohto p. Šebo pozitívne hodnotil výstupy 

z prezentovanej stratégie.  

V rámci diskusie sa Géza Mihály informoval o plnení cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Ján Šebo 

uviedol, že ich koordinačný tím má dosah na napĺňanie všetkých bodov, ku ktorým sa Slovenská 

republika v rámci Plánu obnovy zaviazala. V rámci svojej činnosti tak môže jednotlivým rezortom 

nariadiť implementáciu vybraných aktivít.  

Následne Ján Šebo konkrétnejšie predstavil svoju pozíciu v rámci tímu Plánu obnovy a tiež pozíciu 

svojej kolegyne, ktorá v ostatnom čase prebrala implementačnú časť Plánu obnovy pre komponenty 7, 

8 a 9 a v časti inovácií sa venuje vede a výskumu, ktoré prechádzajú pod gesciu Úradu vlády SR (spod 

gescie MŠVVaŠ SR). Odznela tiež informácia, že Ján Šebo je otvorený spolupráci, jeho hlavným cieľom 

ale je, aby agenda bola riešená komplexne a mohli tak byť jednotlivé výstupy implementované v rámci 

viacerých výstupov. Dodal, že najväčší priestor vidí v rámci „Prechodu na digitálnu ekonomiku“ 

(alokácia 20 % celkových zdrojov), nakoľko (na rozdiel od „Zelenej ekonomiky“) naplnenie týchto 

zdrojov je na hrane a je preto predpoklad, že projekty predložené v rámci tejto oblasti nebudú 

limitované.  
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31. 5. 2022  Rokovanie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

Prítomní:  

▪ Zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 

- Katarína Lanáková,  

- Marián Galan, 

▪ Zástupcovia Realizačného tímu SRI: 

- Lucia Lednárová Dítětová, TREXIMA Bratislava, s.r.o., tajomníčka Aliancie sektorových rád, 

- Alena Minns, TREXIMA Bratislava, s.r.o., projektová manažérka NP SRI,  

- Daniela Pivovarová, TREXIMA Bratislava, s.r.o., metodička NP SRI, 

▪ Zástupcovia sektorových rád: 

- František Jakab, predseda Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, 

- Martin Džbor, podpredseda Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie, 

- Martin Gymerský, tajomník Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie,  

- Martin Šuvada, tajomník Sektorovej rady pre verejné služby a správu, 

▪ Zástupcovia Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

- Anton Jelenčiak, generálny riaditeľ, Sekcia digitálnej agendy,  

- Tomáš Jucha, riaditeľ odboru digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce, Sekcia digitálnej 

agendy, 

- Gustáv Budinský, Odbor digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce, Sekcia digitálnej 

agendy, 

- Viera El Ustová, Odbor digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce, Sekcia digitálnej 

agendy, 

- Zuzana Chrapeková, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz, 

- Peter Vilim, Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík, 

- Jozef Ridzik, Odbor finančných nástrojov, 

- František Suchý, Odbor Agendy 2030 a strategického plánovania, 

Pracovné stretnutie otvoril pán riaditeľ odboru Tomáš Jucha (MIRRI SR). Následne pani Katarína 

Lanáková (MPSVAR SR) prezentovala účel stretnutia.  



   
 

157 

Lucia Lednárová Dítětová predstavila národný projekt SRI a Alianciu sektorových rád. Zdôraznila, že ide 

o tripartitný projekt a podčiarkla význam sociálnych partnerov, ktorý zároveň zastrešujú garanciu 

jednotlivých sektorových rád. Ďalej predstavila fungovanie a zloženie Aliancie sektorových rád a 

spôsob kreovania sektorových stratégií. Taktiež bolo predstavené aké ďalšie aktivity sektorové rady 

realizujú, napr. sledovanie a vyhodnocovanie inovácií, torba a revízia národných štandardov 

zamestnaní, ranking poskytovateľov vzdelávania, vyhodnocovanie kritérií týkajúcich sa zamestnanosti 

a iné. Objasnila čo sú národné štandardy zamestnania ako reagujú na nové trendy a inovácie. 

Pracovné stretnutie pokračovalo prezentáciou Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných 

služieb a správy v horizonte 2030 zo strany tajomníka tejto Sektorovej rady Martina Šuvadu. Ten 

odprezentoval inštitúcie zastúpené v sektorovej rade a konkretizoval obsah stratégie. V rámci jej 

analytickej časti zdôraznil význam publikovaných analýz a prognóz. Stratégie obsahujú veľké množstvo 

štatistík a zdôraznil opatrenia, ktoré sú definované na základe analytických časti. Tajomník ďalej 

uviedol kritické činitele sektora: vysoká miera byrokracie, zvýšená miera rezortizmu, zdĺhavosť 

niektorých procesov, vysoký podiel malých obcí, prejavujúci sa vo výkone samosprávnych kompetencií, 

vplyv politického cyklu na udržateľnosť a tvorbu verejných politík. Obsiahlejšie sa venoval centralizácii 

obslužných činností v rámci územnej samosprávy. Pri budúcnosti sektora spomenul tri hlavné vývojové 

trendy: 

▪ Profesionalizácia ľudských zdrojov vo verejnej správe;  

▪ Digitalizácia verejnej správy;  

▪ Zvyšovanie konkurencieschopnosti verejnej správy voči súkromnému sektoru v oblasti náboru, 

rozvoja a starostlivosti o ľudské zdroje.  

Tajomník zdôraznil, že NP SRI nie je implementačný projekt, vypracovávame stratégie a následne 

prezentujeme zodpovedným subjektom s cieľom pretaviť ich do praxe. Kritizoval vplyv politického 

cyklu na tvorbu verejných politík. Z vybraných opatrení spomenul: 

▪ Podporu zdieľania „best practice“ v oblasti digitalizácie štátu; 

▪ Motivačné faktory na podporu celoživotného vzdelávania. 

Ďalej prezentoval aj vybrané opatrenia, ktoré na MIRRI SR smerovali iné sektorové rady. Bližšie sa 

pristavil pri požiadavke Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, ktorá od MIRRI SR očakáva podporu 

zavedenia vysokorýchlostného internetu do všetkých obcí Slovenska. Na toto opatrenie nadviazal 

tajomník Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie, ktorý pokračoval 
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v prezentácií, kde hovoril o kritických činiteľoch v sektore IT. Robustná, bezpečná a funkčná digitálna 

konektivita je nevyhnutným predpokladom digitálnej transformácie. Ďalším kritickým činiteľom je 

nedostatočná podpora a absencia zrelých priemyselných a inovačných klastrov, ktoré by vytvárali 

platformy na aplikáciu najnovších IKT technológií ako je UI, IoT, 5G siete a služby. Nakoniec problémové 

je z pohľadu digitálnej transformácie aj to, že štátne politiky majú krátkodobý fókus, ktorý neumožňuje 

implementáciu ucelených stratégií. 

Tajomník vysvetlil, že téma digitálnej transformácie Slovenka presahuje sektor informačných 

technológií a aj Sektorová rada pri tvorbe stratégie k téme pristupovala ako k prierezovej. Strategický 

význam podčiarkol aj predseda Sektorovej rady, keď doplnil, že nie len fakt, že do roku 2030 až 80 % 

všetkých pracovníkov naprieč všetkými sektormi bude pri svojej práci využívať digitálne zručnosti, ale 

zároveň potreba pracovníkov s adekvátnymi IT zručnosťami pre samotný IKT sektor v SR môže až 

štvornásobne presahovať ponuku absolventov škôl v SR. Preto ako zdôraznil p. Jakab, viac ako 30 

expertov sektorovej rady sa podieľalo na tvorbe SSRĽZ, ktorá tieto témy identifikuje a odporúča 

riešenia. Medzi inými zdôraznil, že musí prebehnúť lepšia alokácia študijných odborov, systémová 

podpora celoživotného vzdelávania a masívna transformácia v STEM odboroch a v rozvoji digitálnej 

gramotnosti. 

Ďalej si zobral slovo Martin Džbor, podpredseda Sektorovej rady a prezentoval prítomným 

hospodársky dopad strategického uchopenia transformácie. Podľa neho si sektory uvedomujú význam 

digitalizácie a obracajú sa na IT sektor aj ako na príklad toho čo sa môže diať inde. Digitalizácia môže 

rozdeliť hospodárstvo štátov na dve polovice, na prirodzene digitalizované hospodárstva a zaostalcov, 

čo ich oberie o príležitosti. Už v súčasnosti prebieha monetizácia na úrovni dát a v blízkej dobe sa 

odhaduje, že až 30 % všetkej interakcie v priemysle bude prebiehať na dátovej úrovni a testovanie 

produktov sa bude vykonávať vo virtuálnom prostredí, čo bude mať dopad aj na hospodárstvo. 

Pri tvorbe SSRĽZ v sektore informačné technológie a telekomunikácie preto rezonovala otázka – 

digitalizáciu koho a čoho chceme riešiť? Boli prijaté tézy, digitalizáciu riešiť: 

▪ prierezovo/užívateľsky, 

▪ príprava ďalšej generácie – popis povolaní ktoré ešte len budú, 

▪ firemný pohľad, 

▪ participácia súkromného sektora a verejnej správy (napr. MIRRI SR). 
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Martin Džbor diskutoval o ambícii dokumentu stať sa súčasťou národných referenčných dokumentov 

a vymenoval oblasti, kde by sa dokument mohol využiť. 

Urgenciu témy vysvetlila Lucia Lednárová Dítětová na príklade kurikulárnej reformy, v kontexte 

digitálnych zručností a potrebe nastavenia štandardov na výstupe. Chýba spoločná vízia na úrovni 

štátu, kam sa chceme dostať a je tak potrebné zadefinovať cieľ, bez toho nevieme zadefinovať aké 

zručnosti budeme na jednotlivých úrovniach vzdelania potrebovať.  

Prezentáciu Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a jej prístupu k tvorbe 

sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov uzavrel v tomto bode stretnutia Martin Gymerský, ktorý 

stručne predstavil vybrané opatrenia, ktoré by mohlo realizovať MIRRI SR, ako je podpora 

komunikačných a vzdelávacích platforiem, skvalitnenie a zosúladenie infraštruktúry a technického 

vybavenia vzdelávacích inštitúcií s technologickými trendmi, či zvyšovanie motivácie verejnosti, firiem 

a inštitúcií osvojovať si a využívať nové technológie a zlepšenie ich povedomia o digitálnej ekonomike 

napr. formou grantových schém a súťaží. Zdôraznil ale, že najdôležitejšie bude zadefinovať spoločnú 

víziu budúceho digitalizovaného Slovenska. 

Na prezentáciu zareagovali zástupcovia MIRRI SR, pán Tomáš Jucha sa poďakoval za podnetný 

príspevok a prezentoval projekty, do ktorých sa MIRRI SR zapája, prípadne ktoré realizuje. Prezentoval 

tvorbu Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026, ako reakciu na Stratégiu 

digitálnej transformácie Slovenska, pripravovanú Národnú stratégiu digitálnych zručností a ďalšie 

dokumenty, kde konštatoval, že MIRRI SR spolupracuje aj s jednotlivými členmi Sektorovej rady na 

tvorbe týchto dokumentov. Doplnil, že štátny tajomník MIRRI SR, pán Hargaš, sa z iniciatívy Európskej 

komisie stal národným koordinátorom pre digitálne zručnosti, kde prebieha intenzívna medzirezortná 

komunikácia podporovaná práve iniciatívou Európskej komisie. Tak isto bolo spomenuté, že viaceré 

opatrenia, ktoré boli prezentované v SSRĽZ sú „nejakým“ spôsobom pokryté aj v nadrezortných 

dokumentoch, ako napr. Plán obnovy, problémom je skôr implementácia stratégie. 

Martin Džbor reagoval, že práve rýchlejšia implementácia krokov interaktívnym spôsobom by bola 

kľúčom k riešeniu, nie snaha po dokonalých stratégiách, ale implementácia aj po menších krokoch. 

Z Plánu obnovy vznikol nástroj Hackathonov pre štátnu správu. Problém je realizácia opatrení takýmto 

spôsobom vzhľadom na špecifikum nastavenia štátnej správy, vrátane existencie trestnoprávnej roviny 

v prípade „nevydarených“ investícií, financovania, obstarávania a pod. Martin Džbor reagoval, že je 

potrebné nájsť spôsob a poukázal na príklad dobrej praxe, kedy sa v spolupráci s MPSVR SR podarilo 
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na Slovensku zaviesť duálne vzdelávanie v oblasti IT ako jednej z prvých krajín v Európe. Je to príklad, 

kedy riziko projektu dokáže zdieľať súkromný sektor spolu so štátnym a bolo by potrebné nájsť spôsob 

ako firmy vedia štátu v tomto pomôcť, na základe partnerstiev. 

Pán Jucha na to reagoval, že MIRRI SR vidí význam v prepájaní informácií a ministerstvo je aktívne vo 

viacerých partnerstvách, či už Centrum pre UI, Digitálna koalícia, Národné centrum pre kvantové 

technológie, Superpočítačové centrum a iné. Rovnako tak problematika boja s dezinformáciami. 

Problémom je pre štátnu správu ale aj získať ľudské zdroje, ktoré by boli schopné riešiť verejné politiky, 

a boli by pripravené implementovať jednotlivé kroky. Reagoval na to tajomník Sektorovej rady, že 

problémom nie je len nedostatok ľudských zdrojov vo verejnej správe, ale všeobecne. Dôležité podľa 

neho je neriešiť problémy keď vzniknú, ale pozerať sa v prípade ľudských zdrojov dopredu, keď 

budujeme na Slovensku superpočítač, ako predpokladáme že zabezpečíme inžinierov a dátových 

expertov na jeho obsluhu? Žiadal, aby sa neriešila len informatizácia, ktorú MIRRI SR zvláda na dobrej 

úrovni, ale okrem hardvérových riešení, aby sa dotiahla aj práca s ľudskými zdrojmi, ktoré na daných 

technológiách budú pracovať, a to nie len v sektore IT, ale vo všetkých sektoroch národného 

hospodárstva. A je potreba definovať aj konkurenčnú pozíciu Slovenska na digitálnej mape.  

Na záver diskusie upozornil pán Jakab na problém infraštruktúry nevyhnutnej pre digitálnu 

transformáciu. Na Slovensku nemáme širokopásmové vysokorýchlostné pripojenia, ktoré sú 

nevyhnutné na akúkoľvek aktivitu v oblasti digitalizácie. Na to reagoval pán Jucha, že v oblasti 

konektivity sa pohli veci a dlhodobo chýbajúca feasibility study je v štádiu prípravy. Časť diskusie ešte 

bola venovaná projektom inteligentnej mobility a možnosti spolupráce jednotlivých aktérov. 

Za agendu 2030 a odbor strategického plánovania reagoval na diskusiu pán František Suchý, ktorý 

upozornil, že existuje viac ako 500 prijatých stratégií, z ktorých je približne 300 identifikovaných ako 

aktívne. Problémom ktorý vidí je, že aktuálne sa pripravujú ďalšie rezortné stratégie a navrhuje, aby 

SSRĽZ boli priamo súčasťou vznikajúcich stratégií. Na to by bolo vhodné, aby v SSRĽZ boli identifikované 

merateľné ukazovatele, identifikované konkrétne opatrenia a prípadne vyčíslené finančné požiadavky 

na krytie týchto opatrení. Na to reagoval pán Jakab, že nebolo cieľom vytvoriť štúdiu uskutočniteľnosti, 

ale načrtnúť trendy vývoja a potrebu, kde by sa malo pozerať na prípravu ľudských zdrojov. Pán Džbor 

doplnil, že stratégia je pohľad sektora ako sa vníma, a sektor potrebuje partnera na dialóg, ktorý by dal 

iteráciu. Celú informáciu doplnila Lucia Lednárová Dítětová, ktorá predstavila genézu tvorby stratégií 

ľudských zdrojov v jednotlivých sektoroch vrátane následnej prezentácie, napr. pre rezort 

poľnohospodárstva, či kultúry, kde následne v spolupráci s jednotlivými sektorovými radami dokázali 

integrovať niektoré súčasti opatrenia zo SSRĽZ do národných rezortných dokumentov. Pán Jucha s 
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týmto súhlasil a uviedol, že vidí možnosť takejto spolupráce, zároveň by potreboval vedieť, či jednotlivé 

opatrenia majú merateľné ukazovatele, indikátory, prípadne či by sa vedeli tieto indikátory doplniť. 

Jednotlivé strany sa dohodli, že ak by MIRRI SR identifikovalo kľúčové opatrenia, resp. priority na ktoré 

by sa Sektorová rada zamerala, tá by mohla skúsiť dopracovať jednotlivé indikátory k vybraným 

aktivitám. Zároveň pán Peter Vilim navrhol, že by MIRRI SR mohlo mať zástupcu práve v Sektorovej 

rade pre informačné technológie a telekomunikácie. Zástupcovia Sektorovej rady uvítali túto iniciatívu 

a tajomník Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie odovzdal do rúk pána 

Tomáša Juchu požiadavku na nomináciu.  

Na záver rokovania sa účastníci dohodli na budúcej spolupráci a skorom vzájomnom kontaktovaní. 

Odpoveď na Nominačný list sa očakáva do 15.6.2022.  

Prezentácia z rokovania tvorí Prílohu č. 15 tejto Priebežnej správy. 

Po rokovaniach boli na jednotlivé ministerstvá zaslané ďakovné listy, ktoré tvoria Prílohu č. 16 tejto 

správy.  

1.4.3.2 Budovanie sektorových partnerstiev 

Od začiatku roka 2022 tajomníci s členmi sektorových rád zbierali údaje o existujúcich partnerstvách 

v sektore, prostredníctvom ktorých by bolo možné realizovať opatrenia, resp. aktivity definované 

v sektorových stratégiách ľudských zdrojov. Zameriavali sa predovšetkým na aktivity s termínmi 

plnenia v nasledujúcich dvoch rokoch. V období marec-jún 2022 sa tajomníci a členovia sektorových 

rád, v nadväznosti na zozbierané informácie o partnerstvách v jednotlivých sektoroch a aj na základe 

rokovaní v MPC a ŠPÚ zamerali na aktivity, ktoré sú v pôsobnosti týchto inštitúcií. Snažili sa bližšie 

zadefinovať formy a obsahy partnerstiev s uvedenými inštitúciami v gescii MŠVVaŠ SR. V prípade, že 

išlo o aktivitu, ktorá bola zameraná napr. na vzdelávanie pedagógov, snažili sa definovať, v akých 

témach a kto z príslušnej sektorovej rady by mohol toto vzdelávanie poskytnúť. Keďže MPC má zdroje 

na finančné zabezpečenie externých expertov, v súčasnej situácii MPC žiada nielen bližšiu špecifikáciu 

tém (téz, napr. aké IT zručnosti treba zlepšiť), ale aj návrhy expertov na pozície odborných lektorov 

pre moderné a inovatívne metódy vyučovania. Tajomníci v tejto súvislosti oslovili členov sektorových 

rád s takouto ponukou spolupráce s MPC a takisto zozbierali návrhy expertov na spoluprácu s ŠPÚ.  
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Tabuľka č. 6 Návrh expertov na spoluprácu s MPC 

P. č. 
sektorovej 

rady  
Názov sektorovej rady  Organizácia Meno Problematika 

3 pre potravinárstvo 

vedúci vývoja v Nestlé 
Slovensko 

RNDr. Jaroslav 
Žiak, PhD. 

Reformulácia potravín, clean label, 
biopotraviny, nutričné trendy v zložení, 
udržateľné trendy v potravinárstvo 
/zelené suroviny a obaly/, robotika, 
kolaboratívne roboty, digitalizácia, 
softverizácia, automatizácia vo výrobe 

SPU v Nitre, Fakulta 
biotechnológie a 
potravinárstva 

prof. Ing. Jozef 
Golian, Dr. 

Nové laboratórne metódy v 
potravinárstve, postupy, metodiky, 
potravinová bezpečnosť, kvalita 

STU v Bratislave, 
Fakulta chemickej a 
potravinárskej 
technológie 

prof. Ing. Ľubomír 
Valík, PhD. 

Nové laboratórne metódy v 
potravinárstve, postupy, metodiky, 
prístupy, prediktívna mikrobiológia, 
potravinárska mikrobiológia, 
potravinová bezpečnosť, kvalita, 
mikrobiologické hodnotenie rizika, 
matematické modely v mikrobiológii, 
predikcie 

4  
pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože  
SOPK 

Ing. Jaroslav Šmíd, 
PhD.  

5  
pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci 
priemysel  

Dekan LF TUZVO 
prof. Ing. Marek 
Fabrika, PhD.  

GR Národné lesnícke 
centrum 

Ing. Peter Balogh, 
PhD.  

Technická univerzita 
vo Zvolene 

doc. Richard 
Kminiak 

CNC technológie 

10  
pre automobilový 

priemysel a strojárstvo  

Maxman Consultant Veronika Timková 

Tréningy osobnej efektivity, zvládanie 
stresu, komunikačné zručnosti, 
facilitácia, riešenie problémov, rozvoj 
tímov a podporu tímového fungovania 

Cech predajcov a 
autoservisov SR 

Matej Kováč 

Školenie pedagógov 
autoopravárenských škôl na nové 
materiály/postupy/technológie opráv a 
inovatívne konštrukčné princípy 
využívané v motorových vozidlách. 
Autoopravárenské a dopravné 
zavádzanie nových výučbových metód z 
dôrazom na použitie učebných 
softvérov, e-learningov a výkladu 
odborných učebníc tak, aby aj menej 
kvalifikovaní (odborne, nie po stránke 
pedagogického vzdelania) učitelia 
dokázali učiť technicky náročné a 
odborné témy.  

11 pre elektrotechniku SOŠ informačných 
technológií BA 

Ing. Florián Danko Elektrotechnika a energetika 

14  pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu  

Geotronics Ing. Matej Oros Geodetické zariadenia  

Elšpec, H.R. , s.r.o  Ladislav Hruškár Elektrotechnické vzdelávanie 

15  
pre obchod, marketing, 

gastronómiu a 
cestovný ruch  

AHRS 

Mag.(FH) Radúz 
Dula, PhD. 

Komunikácia, kariérne možnosti, 
gastronómia, cestovný ruch 

EUBA 
doc. Ing. Jozef 
Orgonáš, PhD. Obchod, marketing 
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P. č. 
sektorovej 

rady  
Názov sektorovej rady  Organizácia Meno Problematika 

17  
pre informačné 
technológie a 

telekomunikácie  
UPJŠ 

Doc. RNDr. Dušan 
Šveda, DrSc. 

Digitálna gramotnosť / Informačná 
gramotnosť 

18  
pre bankovníctvo, 
finančné služby, 
poisťovníctvo  

EUBA – Ekonomická 
univerzita v Bratislave 

Jaromír Novák Ekonomická a finančná gramotnosť 

NN Životná poisťovňa  Ing. Peter Zalibera 
Digitálna gramotnosť / Informačná 
gramotnosť 

NN Životná poisťovňa  
Mgr. Miroslav 
Piršč 

Finančná gramotnosť / Digitálna 
gramotnosť 

 
Ing. Gabriela 
Kašperová 
(Externý kouč) 

Finančná gramotnosť / Kariérové a 
výchovné poradenstvo 

MB+ Training, s.r.o.  Ing. Rastislav Bača 
Kariérové a výchovné poradenstvo / 
Finančná a mediálna gramotnosť 

 

Tatry Symatia .a.s. Dana Godolleiová Finančná gramotnosť  

NARKS – Národná 
asociácia realitných 
kancelárií Slovenska 

Zuzana 
Jakabíková 

Informačná a mediálna gramotnosť, 
digitálna gramotnosť (audiovizuálna, 
sociálne siete..) 

 

19  
pre kultúru a kreatívny 

priemysel 
Katedra žurnalistiky 
FiF UK v Bratislave, 

Mgr. Mária 
Stanková, PhD. 

Predmety zamerané na jazyk a 
komunikáciu – verbálnu aj neverbálnu, 
rétorika, slovenčina ako cudzí jazyk. Na 
predmetoch využíva aktívne 
vyučovanie zamerané na študenta, 
postupy tvorivého písania a kreatívnej 
práce s textom od jeho tvorby až po 
jeho interpretáciu. Interaktívny 
vyučovací proces dopĺňa rôznymi 
aplikáciami (Wooclap, Kahoot...). 

 

20  
pre vzdelávanie, 
výchovu a šport  

riaditeľka SOŠ 
obchodu a služieb, 
Čadca 

Ing. Ľudmila 
Verčimáková 

Gastronómia  

Zväz hotelov a 
reštaurácií 

Mag.(FH) Radúz 
Dula, PhD. 

Komunikácia, kariérne možnosti, 
gastronómia, cestovný ruch 

 

22  
pre administratívu, 

ekonomiku, 
manažment  

 

Ing. Martin 
Mravec, PhD 

Expert na lektorovanie tém: 
prezentačné zručnosti, time 
manažment, manažment zmeny, 
inovačné myslenie, budovanie 
motivačného pracovného prostredia, 
strategický marketing, budovanie 
vzťahu zamestnanec - študent 

 

 

Mgr. Elena 
Mravcová 

Expertka na lektorovanie tém: 
moderné formy internej komunikácie, 
budovanie vzťahu so študentami, 
projektový manažment žiakov a 
študentov, komunikačné zručnosti 
mladých 

 

 
Ing. Karol Krajčo Expert na oblasť finančnej gramotnosti  

 

Peter Rusiňák 
Koordinátor pre rozvojové tréningy 
pedagógov primárne v oblasti mäkkých 
zručností 

 

Riaditeľ spoločnosti 
UNI KREDIT n.o.,  

Ing. Jozef Ďurica 
Inovačné vzdelávanie pre 
pedagogických a odborných 
zamestnancov škôl 
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P. č. 
sektorovej 

rady  
Názov sektorovej rady  Organizácia Meno Problematika 

23  
pre zdravotníctvo, 

sociálne služby  

 

PhDr. Karin 
Bugalová 

Kariérový a výchovný poradca  

spoločnosť Develor Martin Kunc 

Workshopy pre top manažment, 
strategický konzulting, leadership 3.0., 
praktický leadership, agilné vedenie, 
riadenie zmien predaj, strategické 
riadenie zákazníkov... 

 

 

Miroslava 
Floriansova 

Lektorka pre IA MPSVR SR a Akadémiu 
vzdelávania a výskumu v sociálnych 
službách 

 

24 
pre remeslá a osobné 

služby  

Zváračský ústav, 
Trenčianska univerzita 
A. Dubčeka v Trenčíne 

Doc. Ing. Jozef 
Jasenák, PhD. 

Remeslá, zváranie  

ÚĽUV 
Mgr. Milena 
Holánová 

Tradičné remeslá   

SOŠ Stavebná, Nitra 
Ing. Ľubica 
Halamová 

Osobné služby, remeslá  

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 7 Návrh expertov na spoluprácu s ŠPÚ 

P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady  Organizácia  Meno Problematika 

2  
pre ťažbu a úpravu 
surovín, geológiu  

SMZ, a.s. Jelšava 
Ing. Anna 

Košinárová 
Človek a príroda, Človek a svet práce 

5  
pre lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci 
priemysel  

NLC 
GR Ing. Peter 
Balogh, PhD. 

Človek a príroda 

LF TUZVO 
prof. Ing. Marek 

Fabrika, PhD. 
Človek a príroda 

Zväz spracovateľov 
dreva SR 

Ing. Igor Patráš Človek a príroda 

7 pre chémiu a farmáciu   Ing. Zuzana 
Weissová 

Človek a svet práce 

8  
pre hutníctvo, 
zlievarenstvo, 

kováčstvo  
RÚZ SR 

Ing. Miroslava 
Čižmárová, PhD. 

Človek a príroda, Človek a svet práce 

10  
pre automobilový 

priemysel a strojárstvo  

Rada zamestnávateľov 
pre SDV 

Milan Kuzma Kariérové a výchovné poradenstvo 

Cech predajcov a 
autoservisov SR 

Matej Kováč Kariérové a výchovné poradenstvo 

11  pre elektrotechniku  MHcontrol, s. r. o., 
Ing. Michal 

Horňak 
Človek a príroda, Kariérové a 

výchovné poradenstvo 

12  
pre energetiku, plyn a 

elektrinu  
Východoslovenská 

energetika 
Ing. Martina 
Rusinková 

Človek a príroda, Kariérové a 
výchovné poradenstvo 

 

pre dopravu, logistiku, 
poštové služby  

UNIZA, fakulta PEDAS 
Doc. Ing. Martin 

Kendra, PhD. 
Environmentálna výchova 

16 UNIZA, fakulta PEDAS 
prof. Ing. Juraj 
Vaculík, PhD 

Informatika - oblasť vzdelávania v EAN 
a RFID čipoch, IoT a IoS (internet 

služieb a vecí.) 
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P.č. 
sektorovej 

rady 
Názov sektorovej rady  Organizácia  Meno Problematika 

 prof. Ing. Jozef 
Majerčák, PhD 

Environmentálna výchova, oblasť 
vzdelávania v logistike a moderných 

ekologických druhoch dopravy 

17  
pre informačné 
technológie a 

telekomunikácie  

Stredná priemyselná 
škola elektrotechnická 

Mgr. Martin 
Šechný 

Digitálna gramotnosť/informatika 

18  
pre bankovníctvo, 
finančné služby, 
poisťovníctvo  

EUBA – Ekonomická 
uiverzita v Bratislave 

Jaromír Novák Ekonomická a finančná gramotnosť 

NN Životná poisťovňa  
Ing. Peter 
Zalibera 

Digitálna gramotnosť / Informačná 
gramotnosť 

NN Životná poisťovňa  
Mgr. Miroslav 

Piršč 
Finančná gramotnosť / Digitálna 

gramotnosť 

 
Ing. Gabriela 

Kašperová 
(Externý kouč) 

Finančná gramotnosť / Kariérové a 
výchovné poradenstvo 

MB+ Training, s.r.o.  
Ing. Rastislav 

Bača 
Kariérové a výchovné poradenstvo / 

Finančná a mediálna gramotnosť 

Tatry Symatia .a.s. 
Dana 

Godolleiová 
Finančná gramotnosť 

NARKS – Národná 
asociácia realitných 
kancelárií Slovenska 

Zuzana 
Jakabíková 

Informačná a mediálna gramotnosť, 
digitálna gramotnosť (audiovizuálna, 

sociálne siete..) 

19  
pre kultúru a kreatívny 

priemysel 

Slovenská ústredná 
hvezdáreň v 
Hurbanove 

Mgr. Marián 
Vidovenec 

Človek a príroda 

Katedra žurnalistiky 
Filozofickej fakulty 

Univerzity 
Komenského v 

Bratislave 

Doc. Mgr. Ján 
Hacek, PhD. 

Informačná gramotnosť a mediálna 
gramotnosť 

20  
pre vzdelávanie, 
výchovu a šport  

riaditeľka Materskej 
školy, Ipeľská 10, 

Košice 

Mgr. Silvia 
Bošnovičová 

Predprimárne vzdelávanie  

23  
pre zdravotníctvo, 

sociálne služby  
 

JUDr. Lýdia 
Budziňáková, 

MBA 
Zdravie a pohyb 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

1.4.4 Detailnejšie interpretácie výstupov rankingu poskytovateľov vzdelávania v SR  

Identifikácia kľúčových poskytovateľov vzdelávania bola aj počas uplynulého obdobia významnou 

témou pre sektorové rady. Realizačný tím SRI za sledované obdobie vytvoril nový interaktívny nástroj 

na hodnotenie strategicky dôležitých stredných a vysokých škôl pre každý zo sektorov. Do nástroja boli 

zahrnuté dáta, ktoré počas predchádzajúceho obdobia experti vo svojich pracovných skupinách 

starostlivo triedili, aby tak ranking obsahoval skutočne len tie školy, ktoré sú pre sektor významné. 

Interaktívnosť rankingu spočíva predovšetkým v možnostiach prepočtu dát. Ak si sektorová rada 
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definovala v rámci svojho sektora aj pododvetvia, nástroj ponúka možnosť zobraziť dáta aj výhradne v 

závislosti na dané pododvetvie. Okrem samotného hodnotenia škôl, nástroj ponúka možnosť 

zostavenia rebríčka aj na základe odboru, respektíve stupňa vzdelania. Pri hodnotení škôl sa vďaka 

tomuto nástroju dá zamerať aj na územnú pôsobnosť. Nástroj ponúka možnosť zostavenia zoznamu 

škôl len za ľubovoľný samostatný kraj, prípadne ich kombináciu. Nástroj vytvorený špeciálne pre 

stredné školy ponúka možnosť zahnúť len konkrétny druh, či typy strednej školy. Najdôležitejšou 

funkcionalitou nástroja, predovšetkým v nadväznosti na jedinečnosť každej jednej sektorovej rady, je 

možnosť vlastného váhovania jednotlivých kritérií vstupujúcich do finálneho prepočtu rebríčka. 

Váhovanie, respektíve dôležitosť jednotlivých kritérií, je kľúčovým komponentom výsledku finálneho 

zoznamu. Okrem preddefinovaných váh, ktoré sú výsledkom priemerného dotazníkového zberu za 

všetky sektorové rady umožňuje aj vytvorenie rebríčka podľa kritérií osobitne dôležitých pre konkrétnu 

sektorovú radu. Nástroj je interným nástroj spoločnosti, ktorý bol vytvorený aby napomáhal pri 

aktivitách Sektorovej rady a jej členom, pri prezentácii výsledkov ich aktivít. Členovia sektorových rád 

vytvoria počas budúceho obdobia zoznam škôl, ktoré budú prezentovať v tlačových správach, aby tak 

predložili výstupy aj pre širokú verejnosť. 

1.4.5 Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami a v procese tvorby 

a revízie NŠZ 

V nižšie uvedenej tabuľke sú uvádzané zosumarizované zmeny v počtoch garantovaných NŠZ ku dňu 

10. 6. 2022 za 24 sektorových rád. Oproti predchádzajúcemu obdobiu prišlo k zníženiu počtu 

garantovaných NŠZ o 20. Aktuálne garantuje 24 sektorových rád spolu 1895 NŠZ. Pre bližšie informácie 

je potrebné pozrieť si predposledný stĺpec tabuľky, kde je uvedená zmena v počte garantovaných NŠZ 

(prírastok, úbytok alebo nezmenený počet) za každú zo sektorových rád v sledovanom období.  

Celkovo je možné konštatovať, že u 13-tich sektorových rád sa počet garantovaných NŠZ nezmenil. 

U ostatných 9-ich bol evidovaný úbytok národných štandardov a iba u dvoch sektorových rád bol 

zaevidovaný prírastok v garancii NŠZ.  

Najväčší pokles garantovaných NŠZ (-12) zaznamenala Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne 

služby, pričom zmeny reflektovali aktuálne právne predpisy. Najväčší nárast v počte garantovaných 

NŠZ (+2) bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre elektrotechniku. 
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Tabuľka č. 8 Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady 

P.č. 
s. r. 

NSP II 
NSP 
III 

SRI Stav ku 10. 6. 2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 

201912 

Stav ku 
10. 10. 

201913 

Stav 
ku 10. 1. 

202014 

Stav 
ku 10. 3. 

202015  

Stav 
ku 10. 6. 

202016 

Stav 
ku 10. 

10. 

202017 

Stav 
ku 10. 

1. 

202118 

Stav 
ku 10. 

3. 

202119 

Stav 
ku 10. 6. 

202120 

Stav 
ku 10. 

9. 

202121 

Stav 
ku 10. 

12. 

202122 

Stav 
ku 10. 3. 

202223 

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 0/76 0 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 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 0/54 0 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 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 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 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 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 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 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 0/60 -1 59 

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 0/36 +2 38 

 
12 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
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 
23 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
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P.č. 
s. r. 

NSP II 
NSP 
III 

SRI Stav ku 10. 6. 2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 

201912 

Stav ku 
10. 10. 

201913 

Stav 
ku 10. 1. 

202014 

Stav 
ku 10. 3. 

202015  

Stav 
ku 10. 6. 

202016 

Stav 
ku 10. 

10. 

202017 

Stav 
ku 10. 

1. 

202118 

Stav 
ku 10. 

3. 

202119 

Stav 
ku 10. 6. 

202120 

Stav 
ku 10. 

9. 

202121 

Stav 
ku 10. 

12. 

202122 

Stav 
ku 10. 3. 

202223 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ za 
sektorovú 

radu 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ za 

sektorovú 
radu 

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 0/80 -1 79 
 

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 -2/53 -1 52 

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 0/69 -1 68 

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 0/85 -2 83 

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 -5/101 0 101 

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 0/54 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 0/88 -2 86 

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 0/154 -2 152 

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 -4/76 +1 77 

21 0 175 0/175 +2/177 -6/171 +1/172 -2/170 +1/171 0/171 0/171 -15/156 -1/155 -9/146 -2/144 -1 143 

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 0/106 0 106 

23 0 227 0/227 +4/231 +2/233 -2/231 +4/235 +3/238 0/238 0/238 -1/237 0/237 -1/236 -3/233 -12 221 

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 -1/83 0 83 
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P.č. 
s. r. 

NSP II 
NSP 
III 

SRI Stav ku 10. 6. 2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 

201912 

Stav ku 
10. 10. 

201913 

Stav 
ku 10. 1. 

202014 

Stav 
ku 10. 3. 

202015  

Stav 
ku 10. 6. 

202016 

Stav 
ku 10. 

10. 

202017 

Stav 
ku 10. 

1. 

202118 

Stav 
ku 10. 

3. 

202119 

Stav 
ku 10. 6. 

202120 

Stav 
ku 10. 

9. 

202121 

Stav 
ku 10. 

12. 

202122 

Stav 
ku 10. 3. 

202223 

Zmena v počte 
garantovaných 

NŠZ za 
sektorovú 

radu 

Aktualizovaný 
počet 

garantovaných 
NŠZ za 

sektorovú 
radu 

Spolu 1230 1952 
-

924/1943 
+1425/1957 

-
2626/1931 

-
1127/1920 

+4328/1963 +629/1969 030/1969 
-

231/1967 
-

2532/1942 
033/1942 

-
1034/1932 

-
17/191535 

-2036 1895 

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 

 

 
24 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe 
25 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2 
26 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3 
27 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4 
28 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5 
29 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 6 
30 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 7 
31 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 8 
32 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 9 
33 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 10 
34 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 11 
35 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 12 
36 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 13 
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1.4.6 Identifikácia strategických dokumentov a inovačných trendov v sektoroch 

hospodárstva SR  

Monitoring a identifikácia medzinárodných a národných strategických dokumentov a ich následné 

zaznamenávanie do IS NSP/SRI sú kontinuálne úlohy sektorových rád. V období od 1. 3. 2022 – 31. 5. 

2022 do IS NSP/SRI pridaných celkom 30 strategických dokumentov (5 z nich má medzinárodný 

charakter, 7 národný a 18 zaznamenaných dokumentov má informačný charakter). Sumárnu 

informáciu o týchto dokumentoch podávajú tabuľky č. 9 a 10. Podrobnejšie informácie o týchto 

novozaznamenaných dokumentoch (vrátane krátkych anotácií) je možné nájsť v Informáciách 

tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria Prílohy č. 17 – 40. 

Tabuľka č. 9 Prehľad počtu identifikovaných strategických dokumentov podľa sektorových rád v 
období 1. 3. 2022 – 31. 5. 2022 

Sektorová rada 

Typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Administratíva, ekonomika, manažment   1 1 2 

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 2     2 

Energetika, plyn a elektrina   1   1 

Chémia a farmácia   1   1 

Remeslá a osobné služby   1   1 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 6   6 12 

Vzdelávanie, výchova a šport 10     10 

Zdravotníctvo, sociálne služby   1   1 

Celkový súčet 18 5 7 30 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 10 Zoznam pridaných strategických dokumentov do IS SNP/SRI v období 1. 3. 2022 – 31. 
5. 2022 podľa sektorov 

Sektorová rada / Zoznam pridaných strategických 
dokumentov 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Administratíva, ekonomika, manažment 

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na 
roky 2021 – 2030 

    1 1 

Európsky program pre vzdelávanie dospelých na 
obdobie 2021 - 2030 

  1   1 

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných strategických 
dokumentov 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Digitálne financie: Komisia pripravuje pôdu na efektívne 
vykazovanie údajov orgánom dohľadu 

1     1 

InstaCover. AI mění pojišťovnictví v České republice 1     1 

Chémia a farmácia 

Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti 
Ukrajine 

  1   1 

Energetika, plyn a elektrina 

Európska aliancia pre batérie napreduje - Tlačová 
správa 

  1   1 

Remeslá a osobné služby 

Záverečná správa Projektu Skills and Innovation   1   1 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Súčasné trendy v riadení ľudských zdrojov 1     1 

Zelené pracovné miesta pre nové hospodárstvo     1 1 

Kvalita https://www.azzz.sk/wp-
content/uploads/2020/11/Kvalita-absolventov-z-
pohladu-zamestnavatelov.pdfbsolventov z pohľadu 
zamestnávateľov 

    1 1 

Umelá inteligencia na Slovensku: využitie, dosah na trh 
práce a etické aspekty 

1     1 

Technologické inovácie a ich vplyv na vznik nových 
trhov produktov 

1     1 

Podpora rozvoja sietí 5G na Slovensku na roky 2020-
2025 

    1 1 

Ako využiť inovačné príležitosti v Európe 1     1 

Analýza potenciálu ekoinovácií v SR z hľadiska 
podnikateľov a podpory EÚ 

    1 1 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 
    1 1 

Ministerstvo ukázalo nový zákon o ochrane ovzdušia. 
Počíta s množstvom zmien 

    1 1 

Správa EK o priemysle 5.0: udržateľnom, odolnom a 
zameranom na človeka 

1     1 

Analýza možnosti posilnenia potenciálu výskumno-
vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu 
Industry 4.0 

1     1 

Vzdelávanie, výchova a šport 

Vyhláška č. 525/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v 
znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. 

1     1 

Vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole 1     1 
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Sektorová rada / Zoznam pridaných strategických 
dokumentov 

typ strategického dokumentu 

Informačný Medzinárodný Národný 
Celkový 

súčet 

Vyhláška č. 542/2021 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 323/2008Z. z. o špeciálnych výchovných 
zariadeniach 

1     1 

Vyhláška č. 22/2022 o školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach 

1     1 

Vyhláška č. 23/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení 
neskorších predpisov 

1     1 

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a 
prevencie 

1     1 

Nariadenie vlády SR č. 32/2022, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej 
výchovno-vzdelávacej činnosti 

1     1 

Zákon č. 128/2022 Z. z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1     1 

Vyhláška č. 142/2022 Z. z. o minimálnych požiadavkách 
na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej 
činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej 
činnosti odborného zamestnanca, postupe pri 
posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie 
pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo 
pracovnej činnosti odborného zamestnanca a 
náležitostiach psychologického posudku 

1     1 

Vyhláška č. 164/2022, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji 

1     1 

Zdravotníctvo, sociálne služby 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2022/123 z 25. januára 2022 o posilnenej úlohe 
Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na 
krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a 
zdravotníckych pomôcok 

  1   1 

Celkový súčet 18 5 7 30  

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ďalšou z kontinuálnych úloh je identifikácia inovácií v jednotlivých sektoroch a ich zaznamenávanie do 

IS NSP/SRI – v sledovanom období pokračovala zároveň revízia inovácií a inovácie, ktoré boli priradené 

k viacerým sektorovým radám, ale ich základná charakteristika je totožná a pre jednotlivé sektory sa 

výrazne nelíši, sa zlučujú. Počet revidovaných inovácií zoskupených v jednotlivých kategóriách v IS 

NSP/SRI ku dňu 10. 5. 2022 uvádza tabuľka č. 11. 
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Tabuľka č. 11 Prehľad počtu inovácií v IS NSP/SRI ku dňu 10. 5. 2022 podľa jednotlivých kategórií 

Kategórie inovácií Počet inovácií 

3D technológie a materiály 7 

Alternatívne palivá a pohony 17 

Automatizácia 23 

Big Data 7 

Biotechnológia 2 

Digitalizácia 67 

Drony 7 

Gamifikácia 2 

Informačná a kybernetická bezpečnosť 6 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 5 

Internet vecí 15 

Komunikačné siete novej generácie 5 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie 2 

Nové a inovatívne potraviny 9 

Nové materiály 30 

Nové metódy 60 

Robotizácia 17 

Rozvoj informačných technológií 25 

Smart technológie 26 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 6 

Umelá inteligencia 30 

Virtuálna a rozšírená realita 12 

Zelená ekonomika 19 

Spolu 399 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

1.5 Hĺbkové rozbory a identifikácia ekonomických činností v rámci prenosu 

inovácií do NŠZ – alokácia zamestnancov výskumu a vývoja v SR z 

hľadiska vedných oblastí 

Uznesenie vlády SR č. 228/2021 zo dňa 28. apríla 2021 k návrhu Programového vyhlásenia vlády SR37 

osobitne zdôrazňuje prioritu vytvárať podmienky priaznivé pre inovácie, podporovať investície s vyššou 

pridanou hodnotou, dbať na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynaložených prostriedkov na 

výskum a vývoj, a to s cieľom ich postupného a zmysluplného navyšovania na úroveň okolitých krajín. 

Pri zavádzaní inovácií sú vládou SR preferované najmä také prístupy, ktoré znižujú energetickú, 

 
37 ÚRAD VLÁDY SR. Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2021 – 2024. Vlastný materiál. [online]. 
2021. [cit. 2022-04-04]. Dostupné na internete: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25943/1> . 
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materiálovú a emisnú náročnosť ekonomických činností a umožňujú zavedenie funkčnej cirkulárnej 

ekonomiky.  

Sociálni partneri v SR prostredníctvom aktívneho riešenia úloh SRI v gescii MPSVR SR úspešne 

participujú na usmerňovaní ďalšieho rozvoja inovačných, výskumných a vývojových činností v SR, a to 

najmä so zreteľom na hodnovernú identifikáciu sektorovej potreby nových zručností ľudských zdrojov, 

vrátane dopytu po kvalifikovaných zamestnancoch výskumu a vývoja.  

V období 15. projektovej etapy SRI, charakterizovanej Priebežnou správou č. 14, zaznamenali databázy 

Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“)38 celkovú alokáciu výskumno-vývojových kapacít v SR za 

rok 2020 na úrovni približne 22 100 človekorokov. Jeden človekorok sa rovná jednému roku práce 

zamestnanca, ktorý sa venuje na 100 % svojho pracovného času výskumno-vývojovej činnosti. 

V prípade, že zamestnanec strávil výkonom výskumno-vývojovej činnosti iba časť svojho pracovného 

času, započítava sa príslušný ekvivalent plného pracovného času, napr. 50 %, 25 %, 10 %.  

Rozbor štruktúry výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času pokrýva šesť základných 

odborov vedy podľa členenia OECD (t. j. prírodné, lekárske, technické, pôdohospodárske, spoločenské 

a humanitné vedy) v rámci podnikateľského a verejného sektora. Detailné špecifikácie jednotlivých 

vedných oblastí sú uvedené nižšie. 

  

 
38 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza DATAcube. [online]. 2021. [cit. 2022-04-04]. Dostupné na internete: 
<http://datacube.statistics.sk/#!/lang/sk/?utm_source=susr_portalHP&utm_medium=page_DATAcube&utm_c
ampaign=DATAcube_portalHP> . 
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Graf č. 1 Zamestnanci výskumu a vývoja v SR v ekvivalente plného pracovného času 
v podnikateľskom a verejnom sektore v členení podľa vedných oblastí v roku 2020  

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

Najväčšie výskumné a vývojové kapacity boli v roku 2020 v SR smerované do technických vied, ktoré 

zahrňujú strojárstvo, elektrotechniku, automatizáciu, riadiace, informačné a komunikačné 

technológie, stavebné, chemické, materiálové a medicínske inžinierstvo, ďalej biotechnológie, 

nanotechnológie, priemyselnú environmentalistiku, drevárske a ostatné odbory technických vied. 

Z celkových vykázaných výskumných a vývojových kapacít za podnikateľský aj verejný sektor spolu 

predstavovali po prepočte na ekvivalent plného pracovného času technické vedy takmer 43 %-ný 

podiel alokovaných ľudských zdrojov. Celková bilancia výskumno-vývojových kapacít bola v oblasti 

technických vied úhrnne v podnikateľskom aj verejnom sektore na úrovni 9 470 človekorokov. Oblasť 

technických vied bola charakteristická aj tým, že ako v jedinej zo šiestich vedných oblastí v nej 

prevyšovali výskumné a vývojové ľudské kapacity v rámci podnikateľského sektora nad príslušnými 

alokáciami v rámci verejného sektora. Zamestnanosť vo výskume a vývoji v podnikateľskom sektore 

pritom predstavovala v uvedenom roku 2020 približne 67 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti vo 

výskume a vývoji v oblasti technických vied.  

Prírodné vedy, kam patria matematické, počítačové, informatické, fyzikálne, chemické a biologické 

vedy, vedy o Zemi a environmentálne vedy, resp. ostatné odbory prírodných vied, boli ďalšou vednou 

oblasťou s pomerne vysokou alokáciou ľudských zdrojov na výskum a vývoj. V roku 2020 sa táto vedná 

oblasť na celkových výskumných a vývojových kapacitách v SR v podnikateľskom i verejnom sektore 
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spolu podieľala približne 21 %-ným zastúpením, a to s úhrnnou bilanciou na úrovni 4 650 človekorokov. 

V oblasti prírodných vied prevládali kapacity ľudských zdrojov alokovaných na výskumno-vývojové 

aktivity v rámci verejného sektora nad podnikateľským sektorom. V roku 2020 predstavovali približne 

3 380 človekorokov, čo podielovo predstavovalo zhruba 73 % kapacity ľudských zdrojov vo výskume 

a vývoji v oblasti prírodných vied.  

Približne 9 % človekorokov bolo odpracovaných vo výskume a vývoji v SR vo vednej oblasti lekárske 

a farmaceutické vedy, kam patria okrem základných lekárskych a farmaceutických vied aj klinické 

lekárske vedy, zdravotné vedy a taktiež biotechnológie v zdravotníctve, resp. ostatné odbory 

lekárskych vied. Nasadenie ľudských zdrojov v tejto oblasti vied úhrnne v podnikateľskom aj verejnom 

sektore bolo v roku 2020 na úrovni približne 2 080 človekorokov. Z toho 95 %-ný podiel pripadal na 

kapacity ľudských zdrojov v rámci verejného sektora a zostávajúcich 5 % pripadalo na podnikateľský 

sektor.  

Obdobný pomer kapacity ľudských zdrojov alokovaných na výskumno-vývojové aktivity v rámci 

verejného a podnikateľského sektora, ako u vyššie uvedených lekárskych a farmaceutických vied, mala 

aj vedná oblasť pôdohospodárske vedy, pokrývajúca poľnohospodárske a veterinárske vedy, 

lesníctvo, rybárstvo, živočíšnu produkciu, biotechnológie aplikované v poľnohospodárstve, resp. 

ostatné odbory pôdohospodárskych vied. Vzájomná bilancia verejného a podnikateľského sektora 

v pôdohospodárskom výskume a vývoji bola cca 93 % ku 7 %. V roku 2020 sa táto vedná oblasť na 

celkových výskumných a vývojových kapacitách v SR, t. j. v podnikateľskom i verejnom sektore spolu, 

podieľala približne 1 050 človekorokmi, čo bolo približne 5 % zastúpenie.  

Spoločenské vedy, t. j. pedagogické, psychologické, sociálne, právne a politické vedy, masmediálna 

komunikácia, ako aj ekonomické vedy a obchod, resp. ostatné odbory spoločenských vied, boli takisto 

vednou oblasťou s dominantným zastúpením ľudských zdrojov pôsobiacich v rámci verejných 

inštitúcií. Zamestnanosť vo verejnom sektore v predmetnom roku 2020 tvorila až 97 %-ný podiel na 

celkovej zamestnanosti vo výskume a vývoji v oblasti spoločenských vied, čo činilo približne 2 800 

človekorov. Celková alokácia výskumno-vývojových kapacít bola v oblasti spoločenských vied úhrnne 

v podnikateľskom aj verejnom sektore v roku 2020 zhruba 2 900 človekorokov. Oblasť spoločenských 

vied sa teda na celkovej zamestnanosti vo výskume a vývoji (bez ohľadu na sektor) podieľala približne 

13 %-ným zastúpením.  

Vednou oblasťou s výrazne dominantným zastúpením ľudských zdrojov pôsobiacich vo verejnom 

sektore v roku 2020 boli humanitné vedy, kam patria historické, archeologické, filologické, filozofické, 
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etické, teologické vedy, ako aj vedy o kultúre, umení a ostatné odbory humanitných vied. Podiel 

kapacity ľudských zdrojov alokovaných na výskumno-vývojové aktivity v rámci verejného sektora 

v humanitných vedách činil takmer úplných 100 %, čo v ekvivalente plného pracovného času 

predstavovalo približne 1 940 človekorokov. V roku 2020 sa predmetná vedná oblasť na celkových 

výskumných a vývojových kapacitách v SR (čiže v podnikateľskom i verejnom sektore spolu) po 

prepočte na ekvivalent plného pracovného času podieľala celkovou participáciou na úrovni cca 9 %.  

Vývojové trendy v alokácii výskumno-vývojových kapacít v ekvivalente plného pracovného času 

v rokoch 2003 až 2020 v členení na podnikateľský a verejný sektor v rámci jednotlivých vedných oblastí 

prezentujú nasledujúce grafy s príslušnými komentármi.  

Graf č. 2 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v oblasti technických vied v členení na podnikateľský a verejný sektor v SR v rokoch 
2003 až 2020  

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

Ako už bolo spomenuté vyššie, oblasť technických vied bola charakteristická tým, že ako v jedinej zo 

všetkých vedných oblastí v nej v sledovanom roku 2020 prevyšovali výskumné a vývojové kapacity 

v rámci podnikateľského sektora nad výskumnými a vývojovými kapacitami v rámci verejného sektora. 

Prevažujúce nasadenie ľudských zdrojov v tomto segmente možno pozorovať od roku 2014, dovtedy 

prevyšovali výskumné a vývojové kapacity v rámci verejného sektora, s výnimkou roka 2003. Počas 

celého sledovaného obdobia zamestnanosť vo výskume a vývoji v podnikateľskom sektore vykazovala 

rastúci trend, pričom práve na jeho konci dosiahla najvyššiu hodnotu, a to približne 6 380 človekorokov 
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v ekvivalente plného pracovného času. Celkovo v časovom intervale rokov 2003 až 2020 nastalo 

v technických vedách takmer 3-násobné zvýšenie počtu človekorokov odpracovaných vo výskume 

a vývoji v podnikateľskom sektore. Na druhej strane zamestnanosť vo výskume a vývoji vo verejnom 

sektore v oblasti technických vied dosiahla najvyššiu hodnotu v roku 2011. Zároveň ide o zlomový rok, 

zatiaľ čo od začiatku sledovaného obdobia do roku 2011 bol zaznamenaný nárast zamestnanosti vo 

výskume a vývoji, od tohto roku bol evidovaný klesajúci trend ľudských zdrojov vo verejnom sektore. 

Súhrnne však v sledovanom intervale rokov 2003 až 2020 nastalo zhruba 55 %-né zvýšenie počtu 

človekorokov odpracovaných vo výskume a vývoji vo verejnom sektore v technických vedách.  

Graf č. 3 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v oblasti prírodných vied v členení na podnikateľský a verejný sektor v SR v rokoch 
2003 až 2020  

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

Druhá najvyššia alokácia výskumno-vývojových kapacít bola evidovaná v oblasti prírodných vied, kde 

prevládali výskumníci a vývojári alokovaní v rámci verejného sektora, a to počas celého skúmaného 

obdobia rokov 2003 až 2020. V ekvivalente plného pracovného času bol počet človekorokov 

odpracovaných vo verejnom sektore za rok 2020 približne o 1,3 % nižší, ako v roku 2003, pričom 

absolútna hodnota za rok 2020 predstavovala približne 3 380 človekorokov. Maximálna hodnota bola 

zaznamenaná v roku 2007, kedy v ekvivalente plného pracovného času bol počet človekorokov 

odpracovaných vo verejnom sektore v prírodných vedách na úrovni viac ako 4 000 človekorokov. 

Naopak, v rámci podnikateľského sektora prišlo v sledovanom časovom úseku k nárastu kapacity 

ľudských zdrojov alokovaných na výskumno-vývojové aktivity. V ekvivalente plného pracovného času 
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boli alokácie na podnikateľský výskum a vývoj v rámci prírodných vied v roku 2020 približne o 56 % 

vyššie, ako tomu bolo v roku 2003. 

Graf č. 4 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v oblasti lekárskych a farmaceutických vied v členení na podnikateľský a verejný 
sektor v SR v rokoch 2003 až 2020  

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

Zastúpenie podnikateľského sektora na výskumno-vývojových aktivitách v oblasti lekárskych 

a farmaceutických vied bolo pomerne nízke, priemerný ročný počet odpracovaných človekorokov 

v danom časovom období rokov 2003 až 2020 bol na úrovni menej ako 100 človekorokov. Maximálna 

hodnota bola zaznamenaná v roku 2016, kedy bol v ekvivalente plného pracovného času počet 

človekorokov odpracovaných vo verejnom sektore na úrovni viac ako 200 človekorokov. Výskumno-

vývojové uplatnenie ľudských zdrojov v oblasti lekárskych a farmaceutických vied úhrnne 

v podnikateľskom aj verejnom sektore bolo v roku 2020 na úrovni približne 2 080 človekorokov, 

z ktorých 95 %-ný podiel pripadal na kapacity v rámci verejného sektora, zostávajúcich 5 % pripadalo 

na podnikateľský sektor. Majoritné zastúpenie verejného sektora na výskumno-vývojových aktivitách 

v predmetnej vednej oblasti bolo charakteristické počas celého skúmaného obdobia rokov 2003 až 

2020. Maximálna hodnota bola zaznamenaná v roku 2010, kedy v ekvivalente plného pracovného času 

bol počet človekorokov odpracovaných vo verejnom sektore na úrovni cca 2 380 človekorokov.  
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Graf č. 5 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v oblasti pôdohospodárskych vied v členení na podnikateľský a verejný sektor v SR 
v rokoch 2003 až 2020  

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

Z analýzy aktuálne dostupného časového radu údajov vyplýva, že pôdohospodárske vedy boli vednou 

oblasťou s dominantným zastúpením verejného sektora na výskumno-vývojových aktivitách. 

V ekvivalente plného pracovného času bol počet človekorokov odpracovaných vo verejnom sektore za 

rok 2020 približne o 3,6 % vyšší, ako tomu bolo v roku 2003, pričom absolútna hodnota za rok 2020 

predstavovala približne 980 človekorokov. Pre vývoj v období rokov 2003 až 2020 bol charakteristický 

kolísavý trend výskumno-vývojových kapacít v rámci verejného sektora. Maximálna hodnota bola 

zaznamenaná v roku 2010, kedy v ekvivalente plného pracovného času bol počet človekorokov 

odpracovaných vo verejnom sektore na úrovni približne 1 330 človekorokov. Naopak, v rámci 

podnikateľského sektora došlo na začiatku sledovaného obdobia k výraznému poklesu kapacity 

ľudských zdrojov alokovaných na výskumno-vývojové aktivity. Následne, od roku 2007 bol 

zaznamenaný pomerne stabilný trend nízkej úrovne výskumno-vývojovej činnosti v podnikateľskom 

sektore. Priemerný počet odpracovaných človekorokov v sledovanom období rokov 2007 až 2020 bol 

vo verejnom sektore na úrovni približne 1 090 človekorokov a v podnikateľskom sektore to bolo 

približne 150 človekorokov.  

  



   
 

181 

Graf č. 6 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v oblasti spoločenských vied v členení na podnikateľský a verejný sektor v SR 
v rokoch 2003 až 2020  

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

Dominanciu verejného sektora vo výskume a vývoji evidovala aj spoločenskovedná oblasť. Na rozdiel 

od pôdohospodárskych vied bol však pre túto vednú oblasť charakteristický rastúci trend výskumno-

vývojových kapacít v rámci verejného sektora. V ekvivalente plného pracovného času bol počet 

človekorokov odpracovaných vo verejnom sektore za rok 2020 približne o 90,4 % vyšší, ako tomu bolo 

v roku 2003, pričom absolútna hodnota za rok 2020 bola súčasne aj maximálna hodnota za celé 

sledované obdobie a predstavovala približne 2 800 človekorokov. Zastúpenie podnikateľského sektora 

na výskumno-vývojových aktivitách v oblasti spoločenských vied bolo len minimálne, priemerný počet 

odpracovaných človekorokov v danom časovom období rokov 2003 až 2020 bol na úrovni iba približne 

70 človekorokov. Vo verejnom sektore dosiahol ročný priemer za sledovaný časový interval približne 

2 330 človekorokov. 
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Graf č. 7 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v oblasti humanitných vied v členení na podnikateľský a verejný sektor v SR v rokoch 
2003 až 2020  

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

Súbor vedných oblastí uzatvárajú humanitné vedy, ktoré sú špecifické takmer výlučnou realizáciou 

výskumu a vývoja v inštitucionálnych jednotkách verejného sektora, pričom zapojenie 

podnikateľského sektora do výskumu a vývoja v humanitných vedách nedosahuje ani 1 %. Kapacity 

ľudských zdrojov alokovaných na výskumno-vývojové aktivity v rámci verejného sektora vykazovali 

rastúci trend. K najvyššiemu nárastu došlo medzi rokmi 2008 a 2009, v ekvivalente plného pracovného 

času bol počet človekorokov odpracovaných vo verejnom sektore za rok 2009 o takmer 110 % vyšší, 

ako tomu bolo v roku 2008. Dôvodom tohto výrazného prírastku bolo zvýšenie kapacity ľudských 

zdrojov určených na výskum a vývoj v humanitných vedách na vysokých školách v Bratislavskom, 

Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. Celkovo v časovom intervale rokov 2003 až 2020 nastalo 

v príslušnej vednej oblasti viac ako 4-násobné zvýšenie počtu človekorokov odpracovaných vo výskume 

a vývoji vo verejnom sektore.  

Sociálni partneri participujúci na riešení SRI pružne reagujú na vývojové zmeny vo všetkých vedných 

oblastiach, a to osobitne z aspektu požiadaviek podnikateľského sektora v rámci technicky 

orientovaných ekonomických činností, ktoré sú čoraz viac dynamizované inováciami, digitalizáciou, 

novými technológiami a tiež globálnymi politicko-ekonomickými výzvami v európskom, resp. 

celosvetovom kontexte. V nadväznosti na najnovšie výsledky vedy, výskumu a vývoja sa komplexne 
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identifikujú aktuálne i budúce požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu 

kvalifikovanosť pracovných síl, vrátane novovznikajúcich zamestnaní.  
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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 

Aktuálne vypracovaná Priebežná správa č. 14 v nadväznosti na predchádzajúcu Priebežnú správu č. 13 

charakterizuje zmeny v oblasti úrovne a špecializácie zručností uplatňovaných na trhu práce v SR 

v období pred pandémiou nového koronavírusu (t. j. k 31. 12. 2019) a počas jej silného vplyvu na 

ekonomické činnosti zamestnávateľských subjektov (t. j. k 31. 12. 2021), a to najmä z aspektu 

sektorovo špecifických zamestnaní SK ISCO-08 a regiónov SR. 

Sektorové charakteristiky sú vypracované za všetkých 24 sektorov SRI a prezentované sú formou: 

▪ klasifikačného vymedzenia daného sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK 

NACE Rev. 2, 

▪ podielu daného sektora na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre SRI, 

▪ zloženého grafu regionálnej alokácie sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa 

samosprávnych krajov SR, 

▪ prehľadu sektorovo špecifických zamestnaní SK ISCO-08 s najväčšou dynamikou, t. j. nárastom a 

poklesom zamestnanosti v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021, 

▪ kartodiagramu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v regionálnom členení podľa 

samosprávnych krajov SR, vrátane hodnoty celoštátneho priemeru za sektor (s priemerom ôsmich 

regionálnych hodnôt by bol celoštátny priemer zhodný v prípade, ak by mali všetky regióny 

rovnaké početnosti), 

▪ tabuliek početnosti sektorovo špecifických zamestnaní SK ISCO-08 s najvýraznejším nárastom 

a poklesom sektorovo špecifických UoZ v sledovanom období, 

▪ komentárov a stručného zhrnutia.  
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Výstup obsahuje štandardizované číselné charakteristiky, ktoré sú podrobne popísané v Priebežnej 

správe č. 11, Aktivita 2, časť 2.1 Metodika a vymedzenie pojmov. Využívané sú najmä: 

▪ Absolútny počet - početnosť osôb v určitom sledovanom časovom okamihu vyjadrená v absolútnej 

hodnote, t. j. v počte osôb.  

▪ Relatívny počet - podiel dvoch absolútnych počtov osôb zaznamenaných v rovnakom časovom 

okamihu. Vyjadrenie relatívneho počtu je v %. Napr. 200 osôb z 1 000 osôb je 20 %. 

▪ Absolútny nárast (pokles) - rozdiel medzi absolútnymi počtami osôb v dvoch rôznych časových 

okamihoch. Absolútny prírastok je aritmetický rozdiel počtu osôb v danom období (t) a počtu osôb 

vo východiskovom období (t - 1). Absolútny nárast je vyjadrený v absolútnej hodnote, t. j. 

v osobách. V prípade záporného rozdielu ide o pokles. 

▪ Relatívny nárast (pokles) - podiel medzi absolútnym prírastkom a absolútnym počtom vo 

východiskovom období. Vyjadrený je v % a v prípade záporného rozdielu ide o pokles. Napr. nárast 

z 800 osôb na 1 000 osôb je nárast o 25 %, výpočet: (1 000 – 800) / 800 = 200 / 800 = 0,25 = 25 %. 

▪ Nárast (pokles) podielu vyjadruje zmenu pomerného zastúpenia sektora na celkovom počte 

sektorovo špecifických UoZ od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. 

Pojem „miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti“ (ďalej len „miera SŠN“) vyjadruje mieru 

voľných ľudských zdrojov so sektorovo špecifickými vedomosťami, zručnosťami a praktickými 

skúsenosťami. Jej výpočtový vzťah je nasledovný: 

𝑴𝒊𝒆𝒓𝒂 𝑺Š𝑵 =  
𝑺𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓𝒐𝒗𝒐 š𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒌í 𝑼𝒐𝒁

𝑺𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓𝒐𝒗𝒐 š𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒌í 𝑼𝒐𝒁 + 𝑺𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓𝒐𝒗𝒐 š𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄𝒌í 𝒛𝒂𝒎𝒆𝒔𝒕𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊
  

Metodika výpočtu miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektorovej štruktúre SRI je založená 

na vzťahu dvoch skupín ľudských zdrojov, a to: 

▪ UoZ, ktorých posledné vykonávané zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

patrilo do skupiny zamestnaní typických pre daný sektor (sektorovo špecifickí UoZ), 

▪ zamestnanci začlenení do sektorovej príslušnosti, pretože ich zamestnanie je typické pre konkrétny 

sektor (sektorovo špecifickí zamestnanci). 

V charakteristike sektora teda napr. výrok „Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 

bola 15,0 %.“, vyjadruje, že k 31. 12. 2021 v sektore zo 100 osôb, ktoré boli buď sektorovo špecifickými 

UoZ alebo sektorovo špecifickými zamestnancami, bolo 15 sektorovo špecifických UoZ. 
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Výpočty nezahrňujú časť UoZ, ktorá nemala známe posledné vykonávané zamestnanie. Išlo 

o absolventov škôl, resp. o dlhodobo nezamestnaných. Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

sa teda z dôvodu odlišných metodík výpočtu odlišuje od miery evidovanej nezamestnanosti, ktorú 

pravidelne zverejňuje Ústredie PSVR, ako aj od miery nezamestnanosti zverejňovanej ŠÚ SR. 

2.2 Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických 

pracovných síl v rokoch 2019 a 2021 

2.2.1 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 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. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 2 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

bol zaznamenaný pokles približne o 0,3 p.b. Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa 

svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska 

regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 8 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov k 31. 12. 2021 

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

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bol charakteristický približne 19 %-ným (viac ako 

4 300 osôb) zastúpením Nitrianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov 

v SR, takmer 17 % (3 800 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Prešovskom 

kraji, nasledovanom Banskobystrickým, Trnavským a Košickým krajom. Medzi regiónmi najnižšie 

podiely sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Bratislavský, Žilinský 

a Trenčiansky kraj. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe, 

▪ Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve, 

▪ Traktorista (poľnohospodárstvo), 

▪ Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Chovateľ vtákov, 
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▪ Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat). 

Obrázok č. 1 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V poľnohospodárstve, 

veterinárstve a rybolove bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 

2021 zaznamenaná v Košickom kraji, kde dosiahla približne 29 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Banskobystrickom kraji, a to viac ako 26 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde 

bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to necelých 8 %. Vzhľadom k charakteru 

zastavaného územia bolo v Bratislavskom kraji v poľnohospodárstve, veterinárstve a rybolove málo 

sektorovo špecifických zamestnancov, čo je taktiež zohľadnené v metodike výpočtu miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Trnavskom kraji, a to 

necelých 9 %. Celoštátny priemer úspešne vylepšoval aj Trenčiansky kraj, a to s hodnotou necelých 

11 %. 

Výrazné zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo 

zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede 

zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to o cca 500 osôb. V prípade 
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zamestnaní klasifikovaných v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 6 – Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve predstavoval príslušný nárast približne 200 sektorovo 

špecifických UoZ. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 12 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2022 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 193 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve 

2 184 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe 

3 92 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe 

4 71 Predavač a aranžér kvetov 

5 63 Dojič kráv, oviec a kôz 

6 59 Traktorista (poľnohospodárstvo) 

7 40 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve 

8 20 Chovateľ hospodárskych zvierat 

9 20 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz 

10 19 Záhradník krajinár 

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

V určitých sektorovo špecifických zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie 

počtu UoZ, jednalo sa však rádovo iba o niekoľko osôb, a to najmä s predchádzajúcou praxou 

v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 6 – Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifických UoZ sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 13 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -5 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 

2 -5 Pestovateľ a chovateľ v zmiešanom hospodárstve 

3 -3 Deratizér (likvidátor škodcov) 

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

Zhrnutie: Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 2 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas 

obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,3 p.b. Z regionálneho aspektu sa 

sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Nitrianskom, Prešovskom, 

Banskobystrickom a Trnavskom kraji. V sledovanom období nastal pokles počtu sektorovo špecifických 
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zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení a 6 – Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 

4 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola na úrovni približne 18 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 

do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 900 osôb, a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou 

v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bolo v Košickom, Banskobystrickom 

a Prešovskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré 

boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. 

2.2.2 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 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. 

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 

tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 0,4 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky 

sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 sa tento podiel zvýšil 

približne o 0,1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje 

nasledujúci graf. 
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Graf č. 9 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia k 31. 12. 2021 

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

Sektor ťažba a úprava surovín, geológia bol charakteristický približne 26 %-ným (viac ako 1 300 osôb) 

zastúpením Trenčianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, takmer 

22 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji, nasledovanom 

Banskobystrickým a Košickým krajom. Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických 

zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Nitriansky a Prešovský kraj. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Baník, 

▪ Vŕtač, 

▪ Strojník ťažného stroja v bani, 

▪ Tunelár. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Strelmajster, 

▪ Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov, 
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▪ Pomocný lámač, 

▪ Lamač, 

▪ Banský elektromechanik, 

▪ Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín, 

▪ Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle, 

▪ Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok, 

▪ Ložiskový špecialista, 

▪ Banský geológ. 

Obrázok č. 2 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore ťažba a úprava surovín, 
geológia v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v piatich krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla 

približne 65 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Nitrianskom kraji, a to cca 34 %. V opačnom spektre 

sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to 

necelé 2 %. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Trnavskom kraji, a to cca 11 %.  
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Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, a to približne 

o 60 osôb. Ďalšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 14 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
ťažba a úprava surovín, geológia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 39 Baník 

2 15 Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín 

3 5 Banský elektromechanik 

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

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ s predchádzajúcou praxou 

v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, ktorí 

boli úspešne umiestnení na trhu práce v iných sektoroch, a to osobitne v rámci transformácie regiónu 

Horná Nitra. Podrobnejšie údaje sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 15 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
ťažba a úprava surovín, geológia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -176 Pomocný pracovník v ťažobnom priemysle 

2 -15 Pomocný pracovník pri úprave nerastných surovín 

3 -11 Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok 

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

Zhrnutie: Sektor ťažba a úprava surovín, geológia sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 0,4 %-ným podielom 

sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas obdobia 31. 12. 

2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast približne o 0,1 p.b. Z regionálneho aspektu sa sektorovo 

špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Trenčianskom, Bratislavskom 

a Banskobystrickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 1 %-ný podiel na 

úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na 

úrovni približne 21 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 znížil 

približne o 130 osôb, a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, ktorí boli úspešne umiestnení na trhu práce v rámci transformácie regiónu Horná Nitra. 

Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore ťažba a úprava surovín, 

geológia bolo v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu 

situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, 

vrátane zahraničia. 
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2.2.3 Sektor potravinárstvo 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

potravinárstvo nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba potravín,  

▪ Výroba nápojov, 

▪ Výroba tabakových výrobkov. 

Sektor potravinárstvo sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo 

špecifickí zamestnanci približne 1,5 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, 

pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny pokles. 

Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 10 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora potravinárstvo k 31. 12. 2021 

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

Sektor bol charakteristický približne 17 %-ným (viac ako 3 500 osôb) zastúpením Prešovského kraja, 

ako aj Nitrianskeho kraja, na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Takmer 15 % 

sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji. Medzi regiónmi 
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najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Košický 

a Banskobystrický kraj. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Pekár, 

▪ Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie, 

▪ Predavač mäsa a rýb, 

▪ Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe, 

▪ Mäsiar, údenár, 

▪ Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Spracovateľ rýb, 

▪ Cukrovinkár, 

▪ Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe. 

Obrázok č. 3 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore potravinárstvo v členení 
podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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



   
 

196 

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V potravinárstve bola 

najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom 

kraji, kde dosiahla približne 26 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola v Banskobystrickom kraji, a to 22 %. 

V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti, a to cca 3 %. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Nitrianskom kraji, 

a to necelých 8 %. Celoštátny priemer úspešne vylepšoval aj Trnavský kraj, a to s hodnotou cca 9 %. 

Výrazné zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo 

zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede 

zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to o cca 300 osôb. V prípade 

zamestnaní klasifikovaných v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci predstavoval príslušný nárast približne 200 sektorovo špecifických UoZ. Ďalšie informácie 

o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 16 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
potravinárstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 185 Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe 

2 65 Pekár 

3 60 Cukrár 

4 57 Mäsiar, údenár 

5 42 Spracovateľ hydiny 

6 21 Spracovateľ mäsa a rýb a podobný výrobca 

7 20 Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov 

8 14 Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov 

9 13 
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových 
produktov a rýb 

10 13 Výrobca ostatných výrobkov z mlieka (okrem syra, bryndze a masla) 

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

V určitých sektorovo špecifických zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie 

počtu UoZ, jednalo sa však rádovo iba o niekoľko osôb, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 
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Tabuľka č. 17 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore potravinárstvo 
v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -5 Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe 

2 -5 Predavač mäsa a rýb 

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

Zhrnutie: Sektor potravinárstvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,5 %-ným podielom sektorovo 

špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas sledovaného pandemického 

obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny pokles. Z regionálneho aspektu sa 

sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Nitrianskom a Prešovskom kraji. 

V sledovanom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä 

v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. 

Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 12 %. 

Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 500 osôb, a to 

najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a v hlavnej 

triede 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov 

s predchádzajúcou praxou v sektore potravinárstvo bolo v Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom 

regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom 

regióne, vrátane zahraničia. 

2.2.4 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba textilu, 

▪ Výroba odevov,  

▪ Výroba kože a kožených výrobkov. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1,4 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol 

zaznamenaný pokles približne o 0,1 p.b. Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa svojou 
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veľkosťou radí medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska 

regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 11 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože k 31. 12. 2021 

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

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol charakteristický približne 26 %-ným (viac ako 4 700 

osôb) zastúpením Prešovského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. 

Takmer 24 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Trenčianskom kraji. Medzi 

regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Bratislavský kraj. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Šička odevnej a technickej konfekcie, 

▪ Krajčír (okrem umeleckého), 

▪ Iný operátor strojov na výrobu výrobkov z textilu, kože a kožušiny, 

▪ Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe, 

▪ Operátor šijacieho stroja, 

▪ Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe. 
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Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe, 

▪ Technológ farbiacich procesov (kolorista), 

▪ Špecialista údržby v textilnej a odevnej výrobe. 

Obrázok č. 4 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore textil, odevy, obuv a 

spracovanie kože bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti zaznamenaná k 31. 

12. 2021 v Košickom kraji, kde dosiahla približne 38 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Banskobystrickom kraji, a to cca 27 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola 

najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 6 %. Nízka hodnota sledovaného 

ukazovateľa bola aj v Trenčianskom kraji, a to necelých 9 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 

– Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci, a to o cca 300 osôb. V prípade zamestnaní klasifikovaných 
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v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení 

predstavoval nárast približne 70 sektorovo špecifických UoZ. Nárast počtu sektorovo špecifických UoZ 

bol mierny a ich podiel v rámci 24 sektorov SRI poklesol. Podrobnejšie informácie o sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 18 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 160 Šička odevnej a technickej konfekcie 

2 60 Krajčír (okrem umeleckého) 

3 26 Strihač textilu 

4 23 Operátor šijacieho stroja 

5 13 Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože 

6 12 Montážny pracovník vo výrobe obuvi 

7 11 Operátor tkacieho stroja (tkáč) 

8 10 Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože 

9 10 Obuvník a podobný pracovník 

10 10 Šička v kožiarskej a obuvníckej výrobe 

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

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou praxou vo 

výrobe obuvi, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 19 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -92 Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi 

2 -24 Operátor stroja na výrobu obuvi 

3 -22 Operátor textilnej pariacej linky 

4 -9 Operátor strojov na úpravu vlákien a prameňov 

5 -9 Operátor stroja na pletenie (pletiar) 

6 -6 Operátor stroja na výrobu technického textilu 

7 -5 Majster (supervízor) v kožiarskej a obuvníckej výrobe 

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

Zhrnutie: Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,4 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas 

obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles približne o cca 0,1 p.b. Z regionálneho 

hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Prešovskom a 
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Trenčianskom kraji. V sledovanom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov 

najmä v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a 

remeselníci. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 2 %-ný podiel na úhrnnom počte 

UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 

16 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 200 osôb, 

a to najmä v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Najviac 

nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 

kože bolo v Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj 

návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. 

2.2.5 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 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. 

Súčasne sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel zabezpečuje zveľaďovanie poľovných 

revírov a starostlivosť o lesnú zver. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol 

zaznamenaný pokles približne o 0,1 p.b. Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa 

svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska 

regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 12 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel k 31. 12. 2021 

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

Sektor bol charakteristický približne 24 %-ným (viac ako 3 500 osôb) zastúpením Banskobystrického 

kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Takmer 19 % (viac ako 2 800 osôb) 

sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Prešovskom kraji. Medzi regiónmi najnižší 

podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Bratislavský kraj, a to necelé 3 % 

z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom 

priemysle v rámci SR. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Operátor strojov v nábytkárskej výrobe, 

▪ Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe, 

▪ Spracovateľ dreva, 

▪ Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja, 

▪ Montážny pracovník vo výrobe nábytku. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 
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▪ Pomocný pracovník v lesníctve, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby, 

▪ Riaditeľ závodu v lesníctve. 

Obrázok č. 5 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore lesné hospodárstvo a 

drevospracujúci priemysel bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 

2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 30 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Košickom kraji, a to cca 27 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 10 %. Nízka hodnota sledovaného ukazovateľa 

bola aj v Nitrianskom a Bratislavskom kraji, a to cca 11 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, a to o cca 200 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 20 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 
2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 104 Stolár a výrobca výrobkov z dreva 

2 69 Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe 

3 58 Stolár, výrobca nábytku 

4 48 Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík 

5 23 Stolár, výrobca stavebno-stolárskych výrobkov 

6 15 Montážny pracovník vo výrobe nábytku 

7 15 Pracovník v lesníctve 

8 8 Čalúnnik (okrem umeleckého) 

9 7 Montážny pracovník drevených konštrukcií 

10 7 Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve 

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

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou 

zamestnaneckou praxou v lesníctve, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 21 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 
2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -60 Pracovník pre pestovanie a ochranu lesa 

2 -23 Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe 

3 -19 Pomocný pracovník v lesníctve 

4 -8 Výrobca konštrukčných dosiek z dreva 

5 -8 Spracovateľ dreva 

6 -5 
Špecialista technológ vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe 
drevených konštrukcií 

7 -5 Operátor zariadenia na spracovanie dreva  

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

Zhrnutie: Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1 %-

ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas 

obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles približne o cca 0,1 p.b. Z regionálneho 

hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Banskobystrickom, 

Prešovskom a Žilinskom kraji. V sledovanom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, ako aj z hlavnej triedy 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Sektorovo 
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špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 3 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej 

štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 21 %. Počet 

sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 270 osôb, a to najmä 

v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci. Nárast počtu sektorovo špecifických UoZ bol mierny a ich podiel v rámci 24 sektorov SRI 

poklesol. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel bolo v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji, 

pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené 

v inom regióne, vrátane zahraničia. 

2.2.6 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

celulózo-papierenský a polygrafický priemysel nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba papiera a papierových výrobkov, 

▪ Tlač a reprodukcia záznamových médií. 

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 0,5 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom aj v náročnom pandemickom období od 31. 12. 2019 do 

31. 12. 2021 bol zaznamenaný stabilný stav. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska 

regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 13 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel k 31. 12. 2021 

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

Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel bol charakteristický približne 22 %-ným (viac ako 

1 500 osôb) zastúpením Banskobystrického kraja na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov v SR. Približne 19 % (viac ako 1 300 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí 

sa využilo v Žilinskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov 

vykázal k 31. 12. 2021 Nitriansky kraj, a to necelých 6 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera, 

▪ Tlačiar, operátor tlače, 

▪ Technik dokončovacieho spracovania (knihár), 

▪ Operátor zariadenia na výrobu papiera, 

▪ Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov v zamestnaniach: 
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▪ Grafik prípravy tlače 

▪ Pracovník pri príprave tlače, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe. 

Obrázok č. 6 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 

2021 zaznamenaná v Košickom kraji, kde dosiahla približne 9 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Nitrianskom kraji, a to cca 8 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trenčiansky kraj, kde bola najnižšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 2 %. Podobne nízka hodnota sledovaného 

ukazovateľa bola aj v Trnavskom kraji, a to necelé 3 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci, 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci, rádovo však išlo len o desiatky osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 22 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 10 Technik dokončovacieho spracovania (knihár) 

2 10 Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe 

3 7 Operátor zariadenia na výrobu papiera 

4 6 Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera 

5 5 Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera 

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

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou 

zamestnaneckou praxou v polygrafii, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 23 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore celulózo-
papierenský a polygrafický priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -9 Tlačiar, operátor tlače 

2 -4 Operátor farieb, kolorista v polygrafii 

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

Zhrnutie: Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 0,5 %-

ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom aj počas 

obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný stabilný stav. Z regionálneho hľadiska sa 

sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. 

Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 len minimálny podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej 

štruktúre SRI a podobne aj miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola nízka, a to necelých 5 %. 

Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil iba o cca 30 osôb, a to najmä 

v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci, 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel bolo v Prešovskom, Košickom a Nitrianskom kraji, pričom 

regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom 

regióne, vrátane zahraničia. 
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2.2.7 Sektor chémia a farmácia 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 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. 

Sektor chémia a farmácia sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili 

sektorovo špecifickí zamestnanci približne 2 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory 

SRI, a to bez výraznej zmeny v pandemickom období 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021. Osobitosti sektorovo 

špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 14 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora chémia a farmácia k 31. 12. 2021 

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

Sektor chémia a farmácia bol charakteristický približne 30 %-ným (viac ako 8 700 osôb) zastúpením 

Trenčianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR a takmer 20 % (viac 

ako 5 000 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji. Medzi 
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regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Banskobystrický 

kraj, a to necelých 5 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, 

▪ Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov, 

▪ Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby), 

▪ Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy, 

▪ Farmaceutický laborant bez špecializácie, 

▪ Pomocný pracovník v chemickej výrobe. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Chemický špecialista technológ, 

▪ Chemický špecialista biotechnológ, 

▪ Chemik kvantovej chémie. 

Obrázok č. 7 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore chémia a farmácia v členení 
podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore chémia a farmácia bola 

najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom 

kraji a v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 12 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský 

kraj, kde bola minimálna miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to iba cca 1 %. Podobne nízka 

hodnota sledovaného ukazovateľa bola aj v Nitrianskom kraji, a to cca 2 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori 

a montéri strojov a zariadení, a to približne o 270 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 24 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
chémia a farmácia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 131 Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov 

2 105 Montážny pracovník gumárenských, plastových výrobkov 

3 28 Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy 

4 19 Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva) 

5 17 Farmaceutický laborant  

6 7 Majster (supervízor) v chemickej výrobe 

7 7 Chemický špecialista  

8 6 Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe 

9 5 Laborant biochemik 

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

Na druhej strane, v sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ s predchádzajúcou 

zamestnaneckou praxou v sektore chémia a farmácia tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 25 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
chémia a farmácia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -37 Chemický technik (laborant) v priemyselnej výrobe 

2 -11 Farmaceutický reprezentant 

3 -7 Technik chemik 

4 -6 
Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov 
a farmaceutickej výroby) 

5 -5 Procesný technik v chemickej výrobe 
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Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

6 -5 
Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a 
farmaceutickej výroby) 

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

Zhrnutie: Sektor chémia a farmácia sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 2 %-ným podielom sektorovo 

špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického obdobia od 

31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 nebola zaznamenaná výraznejšia zmena. Z regionálneho hľadiska sa 

sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Trenčianskom a Bratislavskom kraji. 

Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ 

v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 4 %. 

Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore chémia a farmácia bolo 

v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Počet sektorovo špecifických UoZ 

sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil cca o 250 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich 

hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Nárast počtu 

sektorovo špecifických UoZ bol mierny a ich podiel v rámci 24 sektorov zostal stabilný. 

2.2.8 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo divízia SK NACE Rev. 2: Výroba a spracovanie kovov. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom aj v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

bol zaznamenaný stabilný stav. Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa svojou veľkosťou radí 

medzi menšie sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR 

prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 15 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo k 31. 12. 2021 

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

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol charakteristický približne 37 %-ným (viac ako 4 500 

osôb) zastúpením Košického kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR 

a takmer 28 % (viac ako 3 300 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo 

v Banskobystrickom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal 

k 31. 12. 2021 Nitriansky kraj, a to cca 2 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 mierny pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve, 

▪ Operátor tvárniaceho zariadenia, 

▪ Hutník oceliar, 

▪ Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov, 

▪ Operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Zlievarenský technik modelár, 
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▪ Technik v ťažobnom, hutníckom a zlievarenskom priemysle, 

▪ Majster (supervízor) v kováčstve. 

Obrázok č. 8 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v piatich krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 

2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 9 %. V opačnom spektre sa nachádzali 

Bratislavský kraj a Trnavský kraj, kde bola zaznamenaná minimálna miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti, a to iba cca 1 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní 

pracovníci a remeselníci, resp. 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, avšak rádovo išlo iba 

o desiatky osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 26 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 12 Zlievač a jadrár 

2 8 Galvanizér 

3 7 Odlievač kovov 

4 7 Zlievač, formovač 

5 6 Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 

6 5 Operátor stroja na valcovanie kovov 

7 5 Tavič 

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

V sledovanom období bolo zaznamenané zníženie počtu UoZ najmä s predchádzajúcou 

zamestnaneckou praxou v hutníctve, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 27 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore hutníctvo, 
zlievarenstvo, kováčstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -24 Majster (supervízor) v hutníctve 

2 -6 Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe 

3 -6 Kováč pre strojné kovanie 

4 -5 Hutník vysokopeciar 

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

Zhrnutie: Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom aj počas 

pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bola v sektore relatívne stabilná zamestnanosť. 

Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Košickom 

a Banskobystrickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 menej ako 0,5 %-ný podiel na 

úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola iba 

na úrovni cca 4 %. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo bolo v Prešovskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj 

návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Počet 

sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 prakticky nezmenil a ich podiel na 

celkovom počte sektorovo špecifických UoZ v SR sa mierne znížil. Sektorovo špecifickí UoZ prevažne 

vykonávali pred zaradením do evidencie UoZ zamestnania z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – 

Operátori a montéri strojov a zariadení. 
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2.2.9 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor 

sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály divízia SK NACE Rev. 2: Výroba ostatných 

nekovových minerálnych výrobkov. 

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa svojou veľkosťou radí medzi menšie 

sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 0,3 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

bola v sektore relatívne stabilná zamestnanosť. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti 

z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 16 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 
k 31. 12. 2021 

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

Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bol charakteristický približne 35 %-ným 

(viac ako 1 500 osôb) zastúpením Trenčianskeho kraja na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov v SR. Cca 20 % (viac ako 900 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa 

využilo v Trnavskom kraji a v Banskobystrickom kraji to bolo necelých 17 %. Medzi regiónmi najnižší 
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podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Prešovský kraj, a to cca 3 % 

z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov, 

▪ Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov, 

▪ Pomocný pracovník v sklárskej výrobe, 

▪ Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov, 

▪ Špecialista údržby vo výrobe stavebných materiálov, 

▪ Výrobca technickej a stavebnej keramiky, 

▪ Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov. 

Obrázok č. 9 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore sklo, keramika, 

minerálne výrobky, nekovové materiály bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 51 %. 

V opačnom spektre sa nachádzali Trenčiansky kraj a Trnavský kraj, kde bola zaznamenaná miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti nižšia ako 6 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, a to cca o 100 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 28 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore sklo, keramika, 
minerálne výrobky, nekovové materiály v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 105 Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných materiálov 

2 8 Brusič skla 

3 7 Ťahač skleného vlákna 

4 6 Palič na pecných agregátoch 

5 4 Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení 

6 4 Operátor zariadenia na miešanie hmôt pri spracovaní nerastov 

7 4 Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov 

8 3 Pomocný pracovník v sklárskej výrobe 

9 3 Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov 

10 3 Špecialista technológ vo výrobe stavebných materiálov 

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

V niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu UoZ, avšak, ako 

je uvedené v tabuľke nižšie, išlo rádovo len o niekoľko osôb. 

Tabuľka č. 29 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore sklo, keramika, 
minerálne výrobky, nekovové materiály v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -6 Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov 

2 -5 Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu 

3 -4 Sklár 

4 -4 Operátor strojov na úpravu surovín a výrobu žiaruvzdorných materiálov 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Zhrnutie: Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály sa k 31. 12. 2021 vyznačoval 

cca 0,3 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, 

pričom počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bola situácia v sektore pomerne 

stabilizovaná. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali 

najmä v Trenčianskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 

2021 približne 0,5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 13 %. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov 

s predchádzajúcou praxou v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály bolo 

v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Počet sektorovo špecifických UoZ 

sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 100 osôb, a to najmä v zamestnaniach 

prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

2.2.10 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

automobilový priemysel a strojárstvo divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, 

▪ Výroba strojov a zariadení, 

▪ 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. 

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi 

veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 10 %-ný podiel na 

úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v sledovanom pandemickom období 31. 12. 2019 

až 31. 12. 2021 bol v rámci sektora zaznamenaný pokles sektorovo špecifickej zamestnanosti. 

Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 17 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo k 31. 12. 2021 

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

Sektor automobilový priemysel a strojárstvo bol charakteristický približne 17 %-ným (viac ako 24 000 

osôb) zastúpením Žilinského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. 

Podobne, približne 16 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Bratislavskom kraji, 

ako aj v Trenčianskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov 

vykázal k 31. 12. 2021 Banskobystrický kraj, a to cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe, 

▪ Prevádzkový zámočník (údržbár), 

▪ Automechanik osobných motorových vozidiel, 

▪ Obrábač kovov, 

▪ Zvárač kovov, 

▪ Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov, 

▪ Iný montážny pracovník. 
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Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Strojársky špecialista, 

▪ Zoraďovač zvárania, 

▪ Mechatronik. 

Obrázok č. 10 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore automobilový priemysel 
a strojárstvo v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore automobilový 

priemysel a strojárstvo bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 

zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 19 %. V opačnom spektre vynikal Bratislavský 

kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti iba na úrovni 3 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori 

a montéri strojov a zariadení, a to cca o 2 400 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 30 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
automobilový priemysel a strojárstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 895 Iný montážny pracovník 

2 782 Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe 

3 699 Iný operátor stacionárneho zariadenia a stroja 

4 168 Automechanik osobných motorových vozidiel 

5 93 Zámočník, nástrojár a podobný pracovník 

6 65 Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe 

7 45 Zvárač a rezač kovov 

8 44 Mechanik a opravár motorových vozidiel 

9 44 Strojný zámočník (okrem banského) 

10 37 
Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu 
kovov 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 31 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
automobilový priemysel a strojárstvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -38 Montážny pracovník výroby autosedačiek 

2 -25 Nastavovač a obsluha kovoobrábacích strojov 

3 -9 Brúsič nástrojov 

4 -7 Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe 

5 -5 Mechatronik 

6 -3 Strojársky špecialista automatizácie 

7 -3 Nástrojár 

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

Zhrnutie: Sektor automobilový priemysel a strojárstvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 10 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas 

pandemického obdobia od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles zamestnanosti najmä 

v sektorovo špecifických zamestnaniach z hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori 

a montéri strojov a zariadení. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov 

uplatňovali najmä v Žilinskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských 

zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bolo v Prešovskom 

a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli 

z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 
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približne 12 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 10 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 

12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 3 000 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich 

hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. 

2.2.11 Sektor elektrotechnika 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

elektrotechnika divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 

▪ Výroba elektrických zariadení. 

Sektor elektrotechnika sa svojou veľkosťou radí medzi stredne veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili 

sektorovo špecifickí zamestnanci približne 3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory 

SRI, pričom tento podiel zostal stabilný aj v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. 

Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 18 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora elektrotechnika k 31. 12. 2021 

 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor elektrotechnika bol charakteristický približne 18 %-ným (viac ako 7 500 osôb) zastúpením 

Nitrianskeho kraja, ako aj Trenčianskeho kraja, na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov v SR. Približne 16 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Žilinskom 

kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 

Banskobystrický kraj, a to cca 6 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov, 

▪ Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení, 

▪ Elektromechanik (okrem banského), 

▪ Stavebný a prevádzkový elektrikár. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení, 

▪ Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení, 

▪ Prevádzkový technik elektroúdržby, 

▪ Autor technických textov a dokumentácie, 

▪ Technik merania káblových trás, 

▪ Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení. 
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Obrázok č. 11 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore elektrotechnika v členení 
podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore elektrotechnika bola 

najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Košickom, 

ako aj v Banskobystrickom kraji, kde dosiahla takmer 18 %. V opačnom spektre vynikal Bratislavský 

kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti iba na úrovni cca 3 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori 

a montéri strojov a zariadení, a to o cca 600 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 32 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore elektrotechnika 
v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 504 Montážny pracovník (operátor) káblových zväzkov 

2 89 Stavebný a prevádzkový elektrikár 

3 71 Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení 

4 50 Elektromechanik (okrem banského) 
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Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

5 49 Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester 

6 41 Montážny pracovník elektrických a elektronických zariadení 

7 27 Špecialista elektrotechnik technológ 

8 24 Pomocný pracovník v elektrotechnickej výrobe 

9 20 Montážny pracovník (operátor) elektrických zariadení 

10 15 Mechanik, opravár elektronických zariadení 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 33 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore elektrotechnika 
v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -10 Montér lán a zdvíhacích zariadení 

2 -7 Mechanik, opravár elektrotechnických zariadení 

3 -6 Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe 

4 -5 Mechanik, opravár televízorov a podobných zariadení 

5 -4 Technik zabezpečovacích a poplachových systémov 

6 -3 Technik oznamovacích systémov 

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

Zhrnutie: Sektor elektrotechnika sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 3 %-ným podielom sektorovo 

špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel bol relatívne stabilný 

aj počas pandemického obdobia od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo 

špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Nitrianskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji. 

Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore elektrotechnika bolo 

v Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová 

mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ 

tvorili k 31. 12. 2021 približne 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 8 %. Počet sektorovo špecifických UoZ 

sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 900 osôb, a to najmä v zamestnaniach 

prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. 
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2.2.12 Sektor energetika, plyn a elektrina 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor 

energetika, plyn a elektrina divízia SK NACE Rev. 2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 

vzduchu. 

Sektor energetika, plyn a elektrina sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili 

sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1,3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory 

SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. 

Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 19 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora energetika, plyn a elektrina k 31. 12. 2021 

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

Sektor energetika, plyn a elektrina bol charakteristický približne 18 %-ným (viac ako 3 000 osôb) 

zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. 

Približne 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, ako aj 

v Nitrianskom kraji, kde sa počas sledovaného obdobia zvýšili požiadavky na sektorovo špecifické 

ľudské zdroje najmä v súvislosti so spúšťaním tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce. Medzi 

regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Banskobystrický 

kraj, a to cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov. 
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V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Elektromontér a opravár elektrického vedenia, 

▪ Operátor parného stroja a kotla (kurič), 

▪ Elektrotechnik a energetik, 

▪ Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni, 

▪ Technik spracovania rádioaktívneho odpadu, 

▪ Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike, 

▪ Technik systémov zberu dát v energetike, 

▪ Technik správy elektrickej siete, 

▪ Technik vyraďovania jadrových zariadení, 

▪ Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality, 

▪ Fyzik termodynamik, akustik, optik, 

▪ Špecialista energetik technického a technologického rozvoja. 
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Obrázok č. 12 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore energetika, plyn a elektrina 
v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore energetika, plyn a 

elektrina bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná 

v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 9 %. V opačnom spektre bol na čele Bratislavský kraj, kde bola 

zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti menej ako 3 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Technici a odborní 

pracovníci, a to o cca 100 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 34 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore energetika, plyn 
a elektrina v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 39 Elektrotechnik a energetik 

2 33 Elektromontér a opravár elektrického vedenia 

3 20 Operátor výrobných a rozvodných energetických zariadení 

4 18 Elektromontér elektroenergetického zabezpečenia 
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Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

5 16 Operátor parného stroja a kotla (kurič) 

6 10 
Pomocný pracovník v energetike (výrobe a distribúcii elektriny, tepla a 
plynu) 

7 9 Technik energetik projektant, konštruktér 

8 4 Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení 

9 4 Technik prípravy a realizácie investícií 

10 4 Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 35 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore energetika, 
plyn a elektrina v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -6 Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike 

2 -5 Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality 

3 -3 Technik správy elektrickej siete 

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

Zhrnutie: Sektor energetika, plyn a elektrina sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,3 %-ným podielom 

sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas 

pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Z regionálneho hľadiska sa 

sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom, Košickom, 

Nitrianskom, ako aj Trnavskom kraji. Požiadavky trhu práce na sektorovo špecifické ľudské zdroje sa 

zvýšili najmä v súvislosti so spúšťaním tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce v Nitrianskom 

kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore energetika, plyn 

a elektrina bolo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila 

aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo 

špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 menej ako 0,5 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej 

štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 5 %. Počet 

sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 170 osôb, a to najmä 

v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 7 – Technici a odborní 

pracovníci. 
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2.2.13 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

voda, odpad a životné prostredie 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. 

Sektor voda, odpad a životné prostredie sa svojou veľkosťou radí medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 

tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1,3 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky 

sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 

0,1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci 

graf. 

Graf č. 20 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie k 31. 12. 2021 

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

Sektor voda, odpad a životné prostredie bol charakteristický približne 16 %-ným (viac ako 2 600 osôb) 

zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. 
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Približne 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, ako aj 

v Prešovskom kraji. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázali k 31. 

12. 2021 Trnavský kraj a Trenčiansky kraj, a to cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Pracovník na čistenie verejných priestranstiev, 

▪ Pracovník spracovania a likvidácie odpadov. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Technik vodohospodárskeho rozvoja, 

▪ Dispečer v odpadovom hospodárstve, 

▪ Inšpektor hygieny, životného prostredia a zdravia pri práci, 

▪ Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve, 

▪ Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách. 

Obrázok č. 13 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore voda, odpad a životné 
prostredie v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore voda, odpad a životné 

prostredie bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 

zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 29 %. V opačnom spektre bol na čele 

Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti menej ako 2 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci, a to o cca 150 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 36 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore voda, odpad a 
životné prostredie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 41 Pracovník spracovania a likvidácie odpadov 

2 32 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev 

3 32 Zberač odpadu a druhotných surovín 

4 30 Triedič odpadov 

5 9 Smetiar 

6 7 Vodič smetiarskeho vozidla 

7 7 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) 

8 6 
Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva 
a kanalizácií) 

9 6 Strojník pre obsluhu úpravní pitných vôd a čerpacích staníc 

10 6 Inšpektor životného prostredia 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 37 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore voda, odpad a 
životné prostredie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -30 Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami 

2 -22 Technický kreslič 

3 -4 Dispečer v odpadovom hospodárstve 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Zhrnutie: Sektor voda, odpad a životné prostredie sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1,3 %-ným podielom 

sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas 

pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Požiadavky trhu práce na 

sektorovo špecifické ľudské zdroje sa zvýšili najmä v oblasti technického rozvoja vodného 

hospodárstva. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali 

najmä v Bratislavskom, Košickom a Prešovskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov 

s predchádzajúcou praxou v sektore voda, odpad a životné prostredie bolo v Prešovskom a Košickom 

kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce 

uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 2 %-ný 

podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola na úrovni približne 16 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 

do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 130 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede 

zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

2.2.14 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 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. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 3,5 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

bol zaznamenaný pokles o cca 0,9 p.b. Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia sa svojou veľkosťou 

radí medzi stredne veľké sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov 

SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 21 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia k 31. 12. 2021 

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

Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia bol charakteristický približne 22 %-ným (viac ako 9 000 

osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, 

cca 17 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Prešovskom kraji a Košickom kraji. 

Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov (menej ako 8 %) vykázali k 31. 

12. 2021 Trenčiansky a Banskobystrický kraj. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Pomocný pracovník na stavbe budov, resp. Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený, 

▪ Murár, 

▪ Tesár, 

▪ Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník, 

▪ Stavebný technik, 

▪ Stavbyvedúci, 

▪ Majster v stavebníctve. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 
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▪ Stavebný architekt, 

▪ Inštalatér a potrubár, 

▪ Špecialista predaja stavebného materiálu, 

▪ Asfaltér. 

Obrázok č. 14 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V stavebníctve, geodézii 

a kartografii bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 

zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 43 %. Jej druhá najvyššia hodnota bola 

v Banskobystrickom kraji, a to viac ako 33 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde 

bola najnižšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 3 %. Vzhľadom k celoštátnemu 

priemeru (cca 24 %) bola nízka hodnota sledovaného ukazovateľa aj v Trnavskom kraji, a to necelých 

10 %. 

Výrazné zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo 

zaznamenané najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede 

zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, a to o cca 2 200 osôb. V prípade 
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zamestnaní klasifikovaných v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 7 – Kvalifikovaní pracovníci 

a remeselníci predstavoval príslušný nárast približne 1 000 sektorovo špecifických UoZ. Podrobnejšie 

informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 38 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
stavebníctvo, geodézia a kartografia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 1 134 Pomocný pracovník na stavbe budov inde neuvedený 

2 996 Pomocný pracovník na stavbe budov 

3 285 Murár 

4 245 Iný kvalifikovaný stavebný pracovník a remeselník  

5 121 Tesár 

6 113 Stavebný montážnik jednoduchých stavieb 

7 40 Inštalatér a potrubár  

8 35 Stavbyvedúci 

9 29 Kopáč 

10 26 Inštalatér 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 39 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
stavebníctvo, geodézia a kartografia v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -226 Maliar 

2 -46 Zametač a podobný pomocník  

3 -45 Izolatér 

4 -43 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe inžinierskych stavieb 

5 -34 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií 

6 -13 Umývač  

7 -9 Stavebný architekt 

8 -9 Geodet a kartograf (okrem autorizovaného) 

9 -7 Omietkar 

10 -4 Urbanista a projektant dopravy  

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

Zhrnutie: Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 3,5 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas 

pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,9 p.b. 
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Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä 

v Bratislavskom, Prešovskom a Košickom kraji. V pandemickom období prišlo k poklesu počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 

9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a 6 – Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Najviac 

nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

bolo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj 

návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo 

špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 10 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej 

štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 24 %. Počet 

sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 2 900 osôb, a to najmä 

v hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

2.2.15 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 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. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 12 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

bol zaznamenaný pokles o viac ako 2 p.b. Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa 

svojou veľkosťou radí medzi veľké sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska 

regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 22 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch k 31. 12. 2021 

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

Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bol charakteristický približne 27 %-ným (viac 

ako 45 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov v SR, cca 13 % (viac ako 22 000 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa 

využilo v Žilinskom kraji, nasledovanom Košickým a Prešovským krajom. Medzi regiónmi najnižšie 

podiely sektorovo špecifických zamestnancov (menej ako 9 %) vykázali k 31. 12. 2021 Trenčiansky 

a Trnavský kraj. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Predavač v obchodnej prevádzke, 

▪ Čašník, servírka, 

▪ Kuchár (okrem šéfkuchára), 

▪ Obchodný zástupca, 

▪ Vedúci obchodnej prevádzky, 

▪ Pokladník v predajni, 

▪ Pomocník v kuchyni, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti obchodu (obchodný riaditeľ), 

▪ Hotelový recepčný, 
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▪ Prevádzkar ubytovacieho, stravovacieho zariadenia. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Dokladač tovaru, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska, 

▪ Predavač na trhu a v tržnici (okrem rýchleho občerstvenia), 

▪ Krupiér v kasíne (Pozn.: vrátane online činností), 

▪ Pracovník internetového predaja, 

▪ Pracovník telefonického predaja a telemarketingu. 

Obrázok č. 15 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v piatich krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore obchod, marketing, 

gastronómia a cestovný ruch bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 

12. 2021 zaznamenaná v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 20 %. V 

opačnom spektre sa nachádzal sektorovo dominantný Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera 
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sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to cca 6 %. Bratislavský kraj tak svojou váhou výrazne prispel 

k celoštátnemu priemeru cca 14 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 

5 – Pracovníci v službách a obchode, a to o cca 4 000 osôb. V prípade zamestnaní klasifikovaných 

v rámci hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 

predstavoval príslušný nárast približne 1 200 sektorovo špecifických UoZ. Podrobnejšie informácie 

o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 40 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 
2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 1 096 Predavač v obchodnej prevádzke 

2 939 Čašník, servírka 

3 833 Pomocník v kuchyni 

4 539 Predavač inde neuvedený 

5 503 Kuchár (okrem šéfkuchára) 

6 195 Chyžná 

7 188 Iný pracovník v oblasti predaja inde neuvedený 

8 166 Obchodný zástupca 

9 119 Pokladník v predajni 

10 119 Obchodný sprostredkovateľ 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 41 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 
2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -233 Barman 

2 -20 Predavač v novinovom stánku 

3 -15 Delegát cestovnej kancelárie 

4 -7 Marketingový špecialista 

5 -7 
Špecialista predaja produktov a služieb (okrem informačných 
a komunikačných technológií) 

6 -7 Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu) 
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Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

7 -6 Riadiaci pracovník (manažér) obchodnej prevádzky 

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

Zhrnutie: Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch sa k 31. 12. 2021 vyznačoval 

približne 12 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, 

pričom počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o viac 

ako 2 p.b. Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä 

v dominantnom Bratislavskom kraji, nasledovanom Žilinským, Košickým a Prešovským krajom. 

V pandemickom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä 

v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci v službách a obchode a 9 – 

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou 

v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch bolo v Banskobystrickom, Prešovskom 

a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli 

z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 

približne 20 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 14 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa 

v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac ako 5 300 osôb, a to najmä v sektorovo 

špecifických zamestnaniach:  

▪ Predavač v obchodnej prevádzke, 

▪ Čašník, servírka, 

▪ Pomocník v kuchyni. 

2.2.16 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 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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K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 10 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

bol zaznamenaný pokles o cca 0,4 p.b. Sektor doprava, logistika, poštové služby sa svojou veľkosťou 

radí medzi veľké sektory a osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR 

prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 23 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby k 31. 12. 2021 

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

Sektor doprava, logistika, poštové služby bol charakteristický približne 23 %-ným (viac ako 29 000 osôb) 

zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, cca 

13 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Žilinskom, Košickom a Nitrianskom 

kraji. Medzi regiónmi najnižšie podiely sektorovo špecifických zamestnancov (menej ako 10 %) vykázali 

k 31. 12. 2021 Prešovský a Banskobystrický kraj. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Pracovník v sklade (skladník), 

▪ Vodič autobusu, 

▪ Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), 

▪ Vodič nákladného motorového vozidla, 
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▪ Operátor vysokozdvižného vozíka, 

▪ Vodič kamiónu, 

▪ Skladový majster (vedúci skladu), 

▪ Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave, 

▪ Palubný sprievodca v leteckej doprave, 

▪ Pracovník technickej obsluhy lietadiel, 

▪ Administratívny pracovník v leteckej doprave, 

▪ Administratívny pracovník v lodnej doprave, 

▪ Operátor priemyselnej lanovky, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave, 

▪ Operátor v cestnej infraštruktúre. 

Obrázok č. 16 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore doprava, logistika, poštové 
služby v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 
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osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore doprava, logistika, 

poštové služby bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 

zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 11 %. V opačnom spektre sa nachádzal 

sektorovo dominantný Bratislavský kraj, kde bola najnižšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti, a to cca 4 %. Bratislavský kraj tak svojou váhou v doprave, logistike, poštových 

službách výrazne prispel k celoštátnemu priemeru za sektor na úrovni cca 7 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 

4 – Administratívni pracovníci, ktorá klasifikačne zahrňuje taktiež podskupinu zamestnaní 4321 – 

Pracovníci v sklade, ako aj v hlavnej triede 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení. Podrobnejšie 

informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 42 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
doprava, logistika, poštové služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 878 Pracovník v sklade (skladník) 

2 186 Vodič autobusu 

3 182 Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) 

4 175 Vodič osobného motorového vozidla, dodávky a taxíka 

5 132 Vodič osobného motorového vozidla 

6 117 Vodič dodávky 

7 110 Poštový doručovateľ a pracovník zásielkových a poštových služieb  

8 89 Vodič taxislužby 

9 83 Kuriér 

10 77 Pracovník pri priehradke na pošte 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 43 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore doprava, 
logistika, poštové služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -774 Vodič nákladného motorového vozidla 

2 -197 Vodič kamiónu 

3 -20 Technický špecialista v logistike 

4 -18 Palubný sprievodca v leteckej doprave 
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Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

5 -10 Palubný sprievodca, stevard v lodnej doprave 

6 -6 Riadiaci pracovník (manažér) v logistike 

7 -5 Colný deklarant 

8 -4 Riadiaci pracovník (manažér) v doprave, logistike a poštových službách 

9 -4 Obsluhujúci pracovník v leteckej a lodnej doprave 

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

Zhrnutie: Sektor doprava, logistika, poštové služby sa k 31. 12. 2021 vyznačoval približne 10 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas 

pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles o cca 0,4 p.b. 

Z regionálneho aspektu sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v sektorovo 

dominantnom Bratislavskom kraji, nasledovanom Žilinským, Košickým a Nitrianskym krajom. Najviac 

nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore doprava, logistika, poštové služby 

bolo v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila 

aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. 

V pandemickom období prišlo k poklesu počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä 

v zamestnaniach z hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení 

a 4 – Administratívni pracovníci. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 7 %-ný podiel 

na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola 

na úrovni približne 7 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

zvýšil o viac ako 1 500 osôb, a to najmä v sektorovo špecifických zamestnaniach: Pracovník v sklade 

(skladník), Vodič autobusu, Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant). 

2.2.17 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

informačné technológie a telekomunikácie divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Telekomunikácie, 

▪ Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 

▪ Informačné služby. 

Sektor informačné technológie a telekomunikácie sa svojou veľkosťou radí medzi stredne veľké 

sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 3 %-ný podiel na úhrnnej 



   
 

247 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 

do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov 

SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 24 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie k 31. 12. 2021 

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

Sektor informačné technológie a telekomunikácie bol charakteristický viac ako 50 %-ným (viac ako 

22 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov v SR. Viac ako 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom 

kraji, nasledovanom Žilinským krajom. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických 

zamestnancov vykázali k 31. 12. 2021 Trnavský, Prešovský, Trenčiansky kraj, ktorých podiel (jednotlivo, 

nie spolu) nepresiahol 3 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Špecialista bezpečnosti IT, 

▪ Špecialista bezdrôtových sietí, 

▪ Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb, 

▪ Dizajnér hier, 

▪ Hlasový, dátový a sieťový špecialista, 
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▪ Databázový dizajnér, 

▪ Lektor informačných technológií. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Aplikačný programátor, 

▪ Technik telekomunikačných služieb a infraštruktúry. 

Obrázok č. 17 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore informačné technológie 
a telekomunikácie v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Keďže Bratislavský kraj alokoval väčšinu sektorovo špecifických pracovných činností v informačných 

technológiách a telekomunikáciách, bol tento región rozhodujúci taktiež z hľadiska miery sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti v SR. V Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia 

hodnota miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni menej ako 2 %. Ďalšie kraje 

zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol celoštátny priemer v rámci sektora informačné technológie 

a telekomunikácie (cca 3 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré 

boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 12 % 

a necelých 10 % bola hodnota v Trnavskom kraji. 
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Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti, a to 

o približne 200 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 44 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore informačné 
technológie a telekomunikácie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 38 Iný vývojár, analytik softvéru a aplikácií 

2 29 Aplikačný programátor 

3 27 Systémový analytik 

4 19 Servisný a prevádzkový pracovník telekomunikačných zariadení 

5 16 Správca informačného systému 

6 11 Servisný a prevádzkový pracovník informačných technológií (IT) 

7 11 IT konzultant 

8 10 Systémový programátor 

9 10 
Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných 
technológiách a telekomunikáciách 

10 9 IT tester 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 45 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore informačné 
technológie a telekomunikácie v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -8 Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií 

2 -6 Webový technik 

3 -4 Technik prevádzky informačných a komunikačných technológií 

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

Zhrnutie: Sektor informačné technológie a telekomunikácie sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 3 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel 

sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Z regionálneho 

hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali prevažne v Bratislavskom kraji, 

nasledovanom Košickým a Žilinským krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou 

praxou v sektore informačné technológie a telekomunikácie bolo v Prešovskom a Trnavskom kraji, 

pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené 
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v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 1 %-ný podiel na 

úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na 

úrovni približne 3 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o viac 

ako 200 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 2 – 

Špecialisti. 

2.2.18 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 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. 

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí 

medzi menšie sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 2 %-ný podiel 

na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento aritmetický podiel sa v pandemickom 

období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej 

zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 25 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo k 31. 12. 2021 

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

Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bol charakteristický dominantným, a to približne 

60 %-ným (viac ako 15 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo 

špecifických zamestnancov v SR. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov 

vykázal k 31. 12. 2021 Trnavský kraj, a to cca 4 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov v bankovníctve, finančných službách, poisťovníctve. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Správca bytových, administratívnych a priemyselných objektov, 

▪ Špecialista pre správu poistných zmlúv, 

▪ Administratívny pracovník v oblasti štatistiky, finančníctva, poisťovníctva, 

▪ Pracovník v oblasti správy nehnuteľností, 

▪ Špecialista obchodník na finančných trhoch, 

▪ Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb, 

▪ Odborný pracovník aktuár (poistná matematika), 

▪ Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve. 
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Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Administratívny pracovník v poisťovníctve, 

▪ Finančný poradca, 

▪ Administratívny pracovník v bankovníctve, 

▪ Pracovník podpory predaja, servisný pracovník vo finančníctve, 

▪ Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb. 

Obrázok č. 18 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Bratislavský kraj, ktorý alokoval väčšinu sektorovo špecifických pracovných činností v bankovníctve, 

finančných službách, poisťovníctve, determinoval aj mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v SR. 

V Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia hodnota miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti, a to na úrovni menej ako 3 %. Ďalšie kraje zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol 

celoštátny priemer v rámci sektora (cca 7 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová 

mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, kde 

dosiahla necelých 15 %. Približne 14 % bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Košickom, 

resp. Prešovskom kraji. 
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Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni 

pracovníci, resp. do hlavnej triedy 2 – Špecialisti, a to o približne 150 osôb. Podrobnejšie informácie 

o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 46 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 
2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 40 Poradca klientov, predajca bankových produktov pri priehradkách 

2 36 Správca objektov inde neuvedený 

3 28 Administratívny pracovník v poisťovníctve 

4 28 Administratívny pracovník v bankovníctve 

5 25 Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve 

6 24 Finančný agent 

7 23 
Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných 
klientov a mikropodnikateľov 

8 21 Pracovník v záložni, veriteľ 

9 21 Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb 

10 21 Finančný poradca 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach typických pre sektor bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako 

je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 47 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -6 Špecialista obchodník na finančných trhoch 

2 -6 Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve 

3 -6 Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve 

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

Zhrnutie: Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 2 %-

ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento 

podiel sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,2 p. b. Z regionálneho 

hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali dominantne v Bratislavskom kraji. 

Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore bankovníctvo, finančné 

služby, poisťovníctvo bolo v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji, pričom regionálnu 
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situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, 

vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 1,5 %-ný podiel na úhrnnom 

počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni 

približne 7 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 

400 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 4 – 

Administratívni pracovníci, resp. 2 – Špecialisti. 

2.2.19 Sektor kultúra a kreatívny priemysel 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov, resp. medziproduktov, vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú 

sektor kultúra a kreatívny priemysel 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. 

V rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel taktiež pôsobí jedinečná sieť hvezdární, a to: 

▪ Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove, 

▪ hvezdárne v Banskej Bystrici, Michalovciach, Medzeve, Žiari nad Hronom, Hlohovci, Leviciach, 

Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Svidníku, Partizánskom a Žiline. 

Vyššie uvedené ustanovizne zabezpečujú osvetu a vzdelávanie v oblasti astronómie na základe Zákona 

č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov, pričom v rámci SK NACE 

Rev. 2 ide o triedu ekonomických činností 72.19 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti 

prírodných a technických vied. 

Sektor kultúra a kreatívny priemysel sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi menšie 

sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 1 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel bol v pandemickom období od 31. 12. 2019 

do 31. 12. 2021 pomerne stabilný. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov 

SR prezentuje nasledujúci graf. 
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Graf č. 26 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel k 31. 12. 2021 

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

Sektor kultúra a kreatívny priemysel bol k 31. 12. 2021 charakteristický približne 37 %-ným (viac ako 

7 000 osôb) zastúpením metropolitného regiónu, t. j. Bratislavského kraja, na celkovom počte 

sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Viac ako 10 %-né podiely pripadali na Banskobystrický, 

Košický a Prešovský kraj. Medzi regiónmi SR najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov 

vykázal Trnavský kraj, a to približne 4 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov 

v kultúre a kreatívnom priemysle. 

V rámci celej SR nastal v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Grafický dizajnér (grafik), 

▪ Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Technik v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení, 

▪ Šéfredaktor, 

▪ Dramaturg, 
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▪ Zvukár. 

Obrázok č. 19 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore kultúra a kreatívny priemysel 
v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Bratislavský kraj, ktorý v rámci SR predstavoval kľúčový kultúrno-kreatívny región, v sledovanom 

období výrazne determinoval taktiež celoštátnu mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti. Práve 

v Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia hodnota miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti, a to na úrovni približne 3 %. Ďalšie kraje zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol 

celoštátny priemer v rámci sektora (cca 6 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová 

mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Trnavskom, resp. 

Prešovskom kraji, a to približne 9 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti, a to 

o približne 150 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 48 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore kultúra 
a kreatívny priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 49 Grafický dizajnér (grafik) 

2 16 Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike  

3 14 Fotograf 

4 11 Šatniar 

5 10 Dozorca, zriadenec v kultúrnom zariadení 

6 10 Aranžér, dekoratér 

7 10 Archivár 

8 9 Archeológ 

9 8 Umelecký krajčír 

10 8 Knihovník 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 49 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore kultúra 
a kreatívny priemysel v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -9 Vydavateľský redaktor 

2 -7 Organizátor spoločenských podujatí 

3 -7 Reštaurátor (okrem umeleckého) 

4 -7 Lektor, sprievodca v múzeu, galérii 

5 -6 Kultúrno-osvetový pracovník 

6 -6 Produkčný 

7 -6 Iný odborný pracovník v oblasti umenia a kultúry 

8 -6 Knižničný manipulant 

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

Zhrnutie: Sektor kultúra a kreatívny priemysel sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 1 %-ným podielom 

sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel bol počas 

obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 pomerne stabilný. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické 

zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom kraji, nasledovanom Banskobystrickým 

a Košickým krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore kultúra 

a kreatívny priemysel bolo v Trnavskom a Prešovskom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne 

ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. 

Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej 
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štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 6 %. Počet 

sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 150 osôb, a to najmä 

v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti. 

2.2.20 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

vzdelávanie, výchova a šport divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Vzdelávanie, 

▪ Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 

▪ Činnosti členských organizácií.  

Sektor vzdelávanie, výchova a šport sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi veľké 

sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 8 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 

do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov 

SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 27 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport k 31. 12. 2021 

 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sektor vzdelávanie, výchova a šport bol k 31. 12. 2021 charakteristický približne 16 %-ným (viac ako 

18 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických 

zamestnancov v SR, cca 15 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, 

nasledovanom Prešovským a Žilinským krajom. Medzi regiónmi SR najnižší podiel sektorovo 

špecifických zamestnancov vykázal Trenčiansky kraj, a to približne 8 % z úhrnného počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov vo vzdelávaní, výchove a športe. 

V rámci celej SR nastal v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Učiteľ základnej školy, 

▪ Učiteľ v materskej škole, 

▪ Učiteľ základnej umeleckej školy, 

▪ Pedagogický asistent. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Pedagogický asistent, 

▪ Školský psychológ, 

▪ Sociológ, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) športového strediska, 

▪ Tréner športovej školy a tréner športovej triedy, 

▪ Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, 

▪ Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami), 

▪ Asistent vysokej školy. 
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Obrázok č. 20 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore vzdelávanie, výchova a šport 
v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore bola najvýraznejšia 

miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla približne 3 %. V opačnom spektre sa nachádzali Bratislavský a Trnavský kraj, kde bola 

zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni menej ako 2 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti, a to 

o približne 400 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 50 Zamestnania s nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore vzdelávanie, 
výchova a šport v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 110 Pedagogický asistent 

2 75 Učiteľ základnej školy 

3 39 Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami) 

4 38 Učiteľ v materskej škole 



   
 

261 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

5 29 Školník 

6 29 Tréner v športe (okrem trénera športovej školy, triedy) 

7 27 Inštruktor fitness 

8 26 Odborný asistent vysokej školy 

9 16 Lektor ďalšieho vzdelávania 

10 15 Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 51 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore vzdelávanie, 
výchova a šport v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -58 Učiteľ základnej umeleckej školy 

2 -23 Riaditeľ školy 

3 -21 Majster odbornej výchovy 

4 -12 Animátor voľného času 

5 -9 Učiteľ gymnázia 

6 -8 Riaditeľ školského zariadenia (okrem školského účelového zariadenia) 

7 -8 Učiteľ strednej odbornej školy 

8 -5 Učiteľ osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

9 -5 Iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní 

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

Zhrnutie: Sektor vzdelávanie, výchova a šport sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 8 %-ným podielom 

sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas 

obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,1 p. b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo 

špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom kraji, nasledovanom Košickým, 

Prešovským a Žilinským krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou 

v sektore vzdelávanie, výchova a šport bolo v Prešovskom kraji, Košickom a Banskobystrickom kraji. 

Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 2 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej 

štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 2 %. Počet 

sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 400 osôb, a to najmä 

v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 2 – Špecialisti. 
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2.2.21 Sektor verejné služby a správa 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzuje sektor 

verejné služby a správa divízia SK NACE Rev. 2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne 

zabezpečenie. 

Sektor verejné služby a správa sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi veľké sektory. 

K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 4 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom zamestnanosť v sektore bola stabilizovaná aj 

v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Osobitosti sektorovo špecifickej 

zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 28 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora verejné služby a správa k 31. 12. 2021 

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

Sektor verejné služby a správa bol k 31. 12. 2021 charakteristický približne 23 %-ným (viac ako 9 500 

osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR, 

cca 17 % (viac ako 7 000 osôb) sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo 

v Banskobystrickom kraji, nasledovanom Prešovským a Košickým krajom. Medzi regiónmi SR najnižší 

podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal Trnavský kraj, a to približne 8 % z úhrnného počtu 

sektorovo špecifických zamestnancov vo verejných službách a správe. 
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V rámci celej SR nastal v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb, 

▪ Iný odborný pracovník verejnej správy, 

▪ Odborný právny pracovník na súde, 

▪ Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia, 

▪ Odborný pracovník v oblasti sociálneho poistenia (okrem dôchodkového). 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Terénny sociálny a zdravotný pracovník, 

▪ Špecialista pre územné konanie a stavebný poriadok, 

▪ Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií, 

▪ Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti, 

▪ Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry, 

▪ Špecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií elektronických komunikácií a poštových služieb, 

▪ Špecialista posudzovania projektov fondov EÚ, 

▪ Inšpektor práce. 
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Obrázok č. 21 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore verejné služby a správa 
v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Z regionálneho hľadiska bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na východe SR vyššia, ako 

bola jej celoštátna priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež 

návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. V sektore 

bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v 

Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 7 %. V opačnom spektre sa nachádzal Trnavský kraj, kde bola 

zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni približne 2 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 3 – Technici a odborní 

pracovníci, a to o približne 200 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti 

prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 52 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
verejné služby a správa v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 47 Koordinátor verejnoprospešných služieb 

2 43 Vysoký štátny úradník  

3 27 Špecialista v oblasti verejnej služby a štátnej služby 

4 18 Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti 
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Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

5 17 Riadiaci pracovník ústredného štátneho orgánu 

6 16 Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby 

7 15 Príslušník obecnej, mestskej polície 

8 13 Špecialista v oblasti informatizácie a elektronizácie služieb 

9 11 Vojak 1. stupňa – čakateľ, vojak prípravnej služby 

10 10 
Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a 
územné konanie 

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

Na druhej strane, vo viacerých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 53 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
verejné služby a správa v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -71 Starosta, zástupca starostu 

2 -61 Terénny sociálny a zdravotný pracovník 

3 -10 Colník 

4 -7 Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania 

5 -7 Odborný pracovník pre evidenciu obyvateľstva 

6 -6 Primátor, námestník primátora 

7 -5 Odborný pracovník v daňovej oblasti 

8 -5 
Odborný pracovník samosprávy pre zdravotnícke zariadenia, lekárne a 
výdajne zdravotníckych pomôcok 

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

Zhrnutie: Sektor verejné služby a správa sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 4 %-ným podielom sektorovo 

špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI a zamestnanosť v tomto sektore bola 

stabilizovaná aj v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo 

špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom kraji, nasledovanom 

Banskobystrickým krajom. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore 

verejné služby a správa bolo v Prešovskom a Košickom kraji. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 

2021 cca 1 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti bola na úrovni približne 4 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 

31. 12. 2021 zvýšil o približne 230 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede 

zamestnaní SK ISCO-08 3 – Technici a odborní pracovníci. 
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2.2.22 Sektor administratíva, ekonomika, manažment  

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

administratíva, ekonomika, manažment 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. 

Sektor administratíva, ekonomika, manažment sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí 

medzi veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 15 %-ný podiel na 

úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 

2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,5 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska 

regiónov SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 29 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment k 31. 12. 2021 

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

Sektor administratíva, ekonomika, manažment bol charakteristický dominantným, a to približne 37 %-

ným (viac ako 70 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických 
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zamestnancov v SR. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 

12. 2021 Trnavský kraj, a to cca 8 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov v 

administratíve, ekonomike, manažmente. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva, 

▪ Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení, 

▪ Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva), 

▪ Advokát, 

▪ Špecialista reportingu, 

▪ Špecialista požiarnej ochrany, 

▪ Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Všeobecný administratívny pracovník, 

▪ Odborný administratívny asistent, 

▪ Iný pomocný administratívny pracovník. 

  



   
 

268 

Obrázok č. 22 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore administratíva, ekonomika, 
manažment v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Bratislavský kraj, ktorý alokoval väčšinu sektorovo špecifických pracovných činností v administratíve, 

ekonomike, manažmente, determinoval aj mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v SR. 

V Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia hodnota miery sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti, a to na úrovni približne 5 %. Ďalšie kraje zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol 

celoštátny priemer v rámci sektora (cca 8 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová 

mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera 

sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde 

dosiahla takmer 12 %. O niečo nižšia, a to približne 10 %, bola miera sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti v Košickom kraji. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni 

pracovníci, a to o približne 2 000 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 54 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
administratíva, ekonomika, manažment v období od 31. 12. 2019 
 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 1 186 Všeobecný administratívny pracovník 

2 518 Iný pomocný administratívny pracovník  

3 249 Odborný administratívny asistent 

4 171 Recepčný (okrem hotelového) 

5 124 Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách  

6 102 Projektový špecialista (projektový manažér) 

7 76 Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného) 

8 65 Špecialista účtovník 

9 58 Sekretárka 

10 48 Člen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoločnosti 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 55 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore administratíva, 
ekonomika, manažment v období od 31. 12. 2019 do 
31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -51 Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového) 

2 -11 Supervízor administratívnych pracovníkov 

3 -10 Špecialista ľudských zdrojov (generalista) 

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

Zhrnutie: Sektor administratíva, ekonomika, manažment sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 15 %-ným 

podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel 

sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,5 p. b. Z regionálneho 

hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali dominantne v Bratislavskom kraji. 

Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore administratíva, ekonomika, 

manažment bolo v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj 

návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo 

špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 12 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre 

SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 8 %. Počet sektorovo 

špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 3 000 osôb, a to najmä 

v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci. 
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2.2.23 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby  

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

zdravotníctvo, sociálne služby divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Zdravotníctvo,  

▪ Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),  

▪ Sociálna práca bez ubytovania. 

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi stredne 

veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 8 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 

do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 1 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov 

SR prezentuje nasledujúci graf. 

Graf č. 30 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby k 31. 12. 2021 

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

Sektor zdravotníctvo, sociálne služby bol charakteristický približne 19 %-ným (viac ako 20 000 osôb) 

zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. 

Približne 16 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Košickom kraji, 
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nasledovanom Prešovským a Žilinským krajom. Medzi regiónmi SR najnižší podiel sektorovo 

špecifických zamestnancov vykázal Trnavský kraj, a to približne 7 % z počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov v zdravotníctve, sociálnych službách v SR. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Praktická sestra - asistent, 

▪ Zdravotnícky záchranár bez špecializácie, 

▪ Podporný pracovník v zdravotníctve, 

▪ Zubný technik, 

▪ Kardiológ, 

▪ Odborný pracovník v oblasti sociálnej starostlivosti, 

▪ Čeľustný ortopéd, 

▪ Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti zdravotnej starostlivosti, 

▪ Imunoalergológ, 

▪ Praktická sestra - asistent. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne, 

▪ Sanitár, 

▪ Farmaceut bez špecializácie, 

▪ Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby, 

▪ Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným 

postihnutím. 
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Obrázok č. 23 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore zdravotníctvo, sociálne 
služby v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

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

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v štyroch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora, pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita 

osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickú prax 

v zahraničí mali najmä osoby, ktoré bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ v SR 

vykonávali v zahraničí opatrovateľské činnosti. V sektore bola najvýraznejšia miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla približne 

8 %. V opačnom spektre sa nachádzal Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo 

špecifickej nezamestnanosti na úrovni približne 2 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci 

v službách a obchode, a to o približne 900 osôb. Pozn.: Hlavná trieda zamestnaní 5 – Pracovníci 

v službách a obchode v rámci štruktúry klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 zahrňuje taktiež významné 

zamestnania zo sektora zdravotníctvo, sociálne služby, napr. skupinu zamestnaní 532 – Pracovníci 

v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 56 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
zdravotníctvo, sociálne služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 305 Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, 
v teréne 

2 193 Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím 

3 158 Opatrovateľ a asistent pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby 
so zdravotným postihnutím 

4 70 Sanitár 

5 65 Sestra 

6 33 Fyzioterapeut 

7 32 Praktická sestra - asistent 

8 30 Opatrovateľ detí v zariadeniach 

9 29 Zubný asistent 

10 27 Podporný pracovník v zdravotníctve 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 57 Zamestnania s najvýraznejším poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
zdravotníctvo, sociálne služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -29 Vodič sanitného motorového vozidla 

2 -13 Ambulantná sestra 

3 -9 Liečebný pedagóg 

4 -8 Komunitný pracovník 

5 -6 Asistent výživy bez špecializácie 

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

Zhrnutie: Sektor zdravotníctvo, sociálne služby sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 8 %-ným podielom 

sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas 

pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 1 p. b. Z regionálneho hľadiska sa 

sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä v Bratislavskom a Košickom kraji. 

Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore zdravotníctvo, sociálne 

služby bolo v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj 

návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo 

špecifickú prax v zahraničí mali najmä tie osoby, ktoré bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ 

pracovali ako opatrovateľky. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 4 %-ný podiel na 

úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na 
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úrovni približne 5 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil 

o približne 1 300 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-

08 5 – Pracovníci v službách a obchode. 

2.2.24 Sektor remeslá a osobné služby 

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej 

práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor 

remeslá a osobné služby 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.  

Sektor remeslá a osobné služby sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi stredne veľké 

sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 5 %-ný podiel na úhrnnej 

zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom v sledovanom pandemickom období od 31. 12. 2019 do 

31. 12. 2021 bol v rámci sektora zaznamenaný mierny pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje 

nasledujúci graf. 
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Graf č. 31 Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR 
v rámci sektora remeslá a osobné služby k 31. 12. 2021 

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

Sektor remeslá a osobné služby bol charakteristický približne 17 %-ným (viac ako 12 000 osôb) 

zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. 

Približne 14 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí sa využilo v Žilinskom kraji. Medzi 

regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Trnavský kraj, a to 

cca 9 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov. 

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 pokles počtu sektorovo špecifických 

zamestnancov najmä v zamestnaniach: 

▪ Upratovačka (pozn.: Ide o osoby ženského i mužského pohlavia bez rozdielu, terminologicky je 

podľa platnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 názov zamestnania „Upratovačka“ v ženskom 

rode, na rozdiel napr. od zamestnania „Kaderník“, ktoré je v mužskom rode. Návrhy a pripomienky 

na skvalitnenie SK ISCO-08 sú permanentne zberané a v pravidelných intervaloch posudzované, 

prípadné návrhy na úpravu názvov ktorýchkoľvek zamestnaní na trhu práce je možné zasielať 

prostredníctvom elektronickej aplikácie na linku: https://www.hisco.sk/navrh-na-reviziu/upravit-

zamestanie), 

▪ Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik), 

▪ Údržbár, 

▪ Vrátnik, 
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▪ Pracovník fyzickej ochrany pultu centralizovanej ochrany (člen zásahovej skupiny), 

▪ Masér (okrem maséra v zdravotníctve), 

▪ Pomocný pracovník údržby budov a areálov, 

▪ Iný pracovník v osobných službách, 

▪ Kaderník, 

▪ Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti. 

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny nárast počtu sektorovo 

špecifických zamestnancov v zamestnaniach: 

▪ Výrobca, opravár strelných zbraní, 

▪ Vedúci objektu fyzickej ochrany (strážna služba), 

▪ Pracovník kľúčovej služby, 

▪ Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba), 

▪ Kozmetik, 

▪ Interiérový dizajnér, 

▪ Inštruktor autoškoly, 

▪ Ručný tkáč, 

▪ Pracovník krematória. 

Obrázok č. 24 Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore remeslá a osobné služby 
v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v troch krajoch SR vyššia, ako bola jej celoštátna 

priemerná hodnota v rámci sektora (cca 14 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová 

mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Návrat zo zahraničia bol 

osobitným dôvodom zvýšenia počtu sektorovo špecifických UoZ aj v niektorých činnostiach remesiel 

a osobných služieb, ktoré zaznamenali zvýšenie vnútroštátneho dopytu po kvalifikovaných ľudských 

zdrojoch. V sektore bola najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti k 31. 12. 2021 

zaznamenaná v Košickom kraji, kde dosiahla približne 22 %. V opačnom spektre sa nachádzal 

Bratislavský kraj, kde bola zaznamenaná miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni menej 

ako 7 %. 

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané 

najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 5 – Pracovníci 

v službách a obchode, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Podrobnejšie informácie 

o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 58 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore 
remeslá a osobné služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 1 409 Upratovačka 

2 364 Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) 

3 304 Pracovník verejnej ochrany a bezpečnostných služieb 

4 222 Údržbár 

5 115 Pomocný pracovník údržby budov a areálov 

6 88 Vrátnik 

7 53 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) 

8 52 Operátor zariadenia v práčovni a čistiarni 

9 37 Pracovník v oblasti súkromnej bezpečnosti 

10 37 Kozmetik 

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

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu 

sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie. 

Tabuľka č. 59 Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore remeslá 
a osobné služby v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

1 -233 Kaderník 

2 -20 Kamenár 



   
 

278 

Poradie Zmena (osoby) Zamestnanie SK ISCO-08 

3 -19 Ručný práč 

4 -8 Interiérový dizajnér 

5 -5 Zlatník, klenotník 

6 -4 Vedúci zmeny fyzickej ochrany (strážna služba) 

7 -4 Klobučník 

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

Zhrnutie: Sektor remeslá a osobné služby sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 5 %-ným podielom 

sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom počas pandemického 

obdobia od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný mierny pokles zamestnanosti. 

Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali najmä 

v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou 

v sektore remeslá a osobné služby bolo v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, pričom 

regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom 

regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 približne 9 %-ný podiel na 

úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na 

úrovni približne 14 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil 

o približne 2 700 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-

08 5 – Pracovníci v službách a obchode, resp. 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. 

2.3 Zhrnutie za všetky sektory 

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v SR v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 vyplýva, že 

v sektorovej štruktúre SRI bolo najviac nevyužitých ľudských zdrojov s bezprostredne predchádzajúcou 

praxou v zamestnaniach typických pre sektory: 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

▪ administratíva, ekonomika, manažment, 

▪ automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

▪ remeslá a osobné služby. 

Vyššie uvedených päť sektorov k 31. 12. 2021 zahrňovalo približne 62 % z celkového počtu cca 136 tisíc 

sektorovo špecifických UoZ v SR. Predmetné výpočty zahrňujú UoZ, ktorých posledné vykonávané 

zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ patrilo do skupiny zamestnaní typických 
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pre niektorý sektor SRI, t. j. sektorovo špecifických UoZ. Nezahrňujú tú časť UoZ, ktorá nemala známe 

posledné vykonávané zamestnanie, ako sú absolventi škôl, resp. dlhodobo nezamestnaní. V dôsledku 

vývoja v sledovanom pandemickom období približne jedna pätina sektorovo špecifických UoZ v SR (t. j. 

20,6 %, resp. 27 788 osôb) disponovala k 31. 12. 2021 odbornými vedomosťami a zručnosťami, ktoré 

sú typické pre sektor obchod marketing, gastronómia a cestovný ruch. Podrobné informácie 

o štruktúre sektorovo špecifických UoZ prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 60 Štruktúra sektorovo špecifických UoZ v SR k 31. 12. 2021 

Sektor 
Sektorovo špecifickí 

UoZ (počet osôb) 
k 31.12.2021 

Sektorovo špecifickí 
UoZ (podiel) 
k 31.12.2021 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 4 968 3,6% 

Ťažba a úprava surovín, geológia 1 342 1,0% 

Potravinárstvo 2 617 1,9% 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 3 250 2,4% 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 3 952 2,9% 

Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 335 0,2% 

Chémia a farmácia 1 286 0,9% 

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 610 0,4% 

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 636 0,5% 

Automobilový priemysel a strojárstvo 15 619 11,5% 

Elektrotechnika 3 457 2,5% 

Energetika, plyn, elektrina 866 0,6% 

Voda, odpad a životné prostredie 3 036 2,2% 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 14 055 10,3% 

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 27 788 20,6% 

Doprava, logistika, poštové služby 9 679 7,1% 

Informačné technológie a telekomunikácie 1 328 1,0% 

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 1 994 1,5% 

Kultúra a kreatívny priemysel 1 134 0,8% 

Vzdelávanie, výchova a šport 2 564 1,9% 

Verejné služby a správa 1 572 1,2% 

Administratíva, ekonomika, manažment 16 500 12,1% 

Zdravotníctvo, sociálne služby 5 916 4,3% 

Remeslá a osobné služby 11 678 8,6% 
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Sektor 
Sektorovo špecifickí 

UoZ (počet osôb) 
k 31.12.2021 

Sektorovo špecifickí 
UoZ (podiel) 
k 31.12.2021 

Spolu sektorovo špecifickí UoZ 136 182 100,0% 

Poznámka: Počty sektorovo špecifických UoZ nezahrňujú časť UoZ, ktorá nemala známe posledné vykonávané 
zamestnanie, ako sú absolventi škôl, resp. dlhodobo nezamestnaní. 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifická nezamestnanosť prejavila najmä v Prešovskom, 

Košickom a Banskobystrickom kraji, pričom výrazným faktorom bol taktiež návrat do miesta trvalého 

pobytu u tých osôb, ktoré boli uvoľnené z pracovného pomeru v inom regióne, vrátane zahraničia. 

Návrat zo zahraničia bol v čase pandémie osobitným dôvodom zvyšovania sektorovo špecifickej 

nezamestnanosti aj v tých segmentoch trhu práce, ktoré zaznamenali zvýšenie, resp. stabilitu 

vnútroštátneho dopytu po kvalifikovaných ľudských zdrojoch. 

Od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 sa počet sektorovo špecifických UoZ v SR, vrátane návratovej mobility, 

zvýšil o cca 25 tisíc osôb, a to najmä v sektoroch: 

▪ obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

▪ automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ administratíva, ekonomika, manažment. 

Pokles počtu sektorovo špecifických UoZ bol zaznamenaný iba v sektore ťažba a úprava surovín, 

geológia, čo súviselo taktiež s prebiehajúcou transformáciou uhoľného regiónu Horná Nitra. Prehľadné 

informácie o zmene počtu sektorovo špecifických UoZ v SR v sledovanom období prezentuje 

nasledujúca infografika. 
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Obrázok č. 25 Sektory s najvýraznejšou zmenou počtu sektorovo špecifických UoZ 
v SR od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
Vysvetlivka: Absolútny nárast (pokles) vyjadruje rozdiel medzi absolútnymi počtami sektorovo špecifických UoZ 
k 31. 12. 2021 a k 31. 12. 2019. 

Keďže v sledovanom období sa celkový počet sektorovo špecifických UoZ v SR zvýšil o cca 25 tisíc osôb, 

bol taktiež vo viacerých sektoroch s miernym nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ 

zaznamenaný pokles ich pomerného zastúpenia v rámci 24 sektorov SRI. V štruktúre sektorovo 

špecifických UoZ tak prišlo v časovom intervale od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 k poklesu pomerného 

zastúpenia UoZ napr. v prípade sektora voda, odpad a životné prostredie. Naopak, zvýšil sa najmä 

podiel sektorov: 

▪ remeslá a osobné služby, 

▪ automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ stavebníctvo, geodézia a kartografia. 

Prehľadné informácie o zmene v sledovanom období, ako aj o sektoroch so stabilizovaným podielom 

v štruktúre sektorovo špecifických UoZ, prezentujú nasledujúce sumarizačné infografiky. 
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Obrázok č. 26 Sektory s najvýraznejšou zmenou podielu v štruktúre sektorovo špecifických UoZ 
v SR od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
Vysvetlivka: Nárast (pokles) podielu vyjadruje zmenu pomerného zastúpenia sektora na celkovom počte 
sektorovo špecifických UoZ v SR od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021. 

Obrázok č. 27 Sektory so stabilným podielom v štruktúre sektorovo špecifických UoZ v SR od 31. 
12. 2019 do 31. 12. 2021 

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Sociálni partneri s cieľom zabezpečovania súladu medzi dopytovou a ponukovou stránkou trhu práce 

prostredníctvom pružnej a efektívnej alokácie ľudských zdrojov v rámci 24 sektorov SRI zabezpečujú 

charakteristiku štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta v SR. Postupujú 

systematicky prostredníctvom aktívneho zisťovania aktuálnych aj budúcich očakávaných požiadaviek 

zamestnávateľov na odborné vedomosti, zručnosti a všeobecné spôsobilosti pracovných síl 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva. Tým zabezpečujú kľúčové informačné zdroje 

úspešného prenosu potrieb trhu práce do nárokov na výstupy zo systému vzdelávania (počiatočného 

i ďalšieho). Cieľom je, aby absolventi vzdelávania a prípravy pre trh práce boli schopní dynamicky riešiť 

nové náročné úlohy, vznikajúce v oblasti zdravotných (špecificky pandemických), bezpečnostných, 

demografických, environmentálnych a ďalších výziev, a to s osobitným zreteľom na technologický 

pokrok a riadenie inovačných procesov v zamestnávateľských subjektoch i celej spoločnosti. 
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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 

Japonská biofarmaceutická spoločnosť – TAKEDA39 dňa 7. apríla 2022 oficiálne otvorila v budove 

starej Pradiarne v Bratislave globálne vývojové Centrum pre inovácie40 (ICC) zamerané na oblasť dát, 

digitálnych a inovatívnych technológií41. Spoločnosť plánuje počas najbližších mesiacov obsadiť 300 

pracovných miest, s investíciou vo výške viac ako 9 miliónov EUR.  

V dňoch 25. – 29. apríla 2022 prebehol desiaty ročník Medzinárodnej konferencie o vzdelávacej 

robotike42, ktorá je vedeckou konferenciou43 pre študentov prezentujúcich svoje práce, a to po prvý 

krát na Slovensku v Zážitkovom centre vedy Aurelium, v rámci CVTI SR. Robotické projekty a ukážky 

robotov doplnila súťaž s dvoma kategóriami. Prvá kategória (BOTBALL) ako tímová a nedeštruktívna 

súťaž pre žiakov stredných škôl vo veku 13-19 rokov, ktorí v tíme44 riešili oficiálny robotický set45. 

Hodnotené bolo plánovanie, dokumentácia a kvalita technického riešenia. Druhá kategória (OPEN) 

bola vhodná pre tímy46 s malými skúsenosťami v rámci súťaží v robotike na vyskúšanie si a naučenie sa 

niečoho nového bez nutnosti použiť predpísané komponenty na splnenie zadaných úloh, pričom bolo 

možné pracovať aj s vlastnými stavebnicami. 

 
39 firma založená a orientovaná na výskum a vývoj so sídlom v Japonsku, ktorá zameriava svoje úsilie najmä na 
onkológiu, zriedkavú genetiku a hematológiu, neurovedu a gastroenterológiu, pričom investuje aj do výskumu a 
vývoja plazmových terapií a vakcín, inovatívnych liekov a pod. 
40 v ktorých plánuje tiež riadiť svoje dátové a digitálne ambície 
41 TOUCHIT [cit. 2021-05-30]. Dostupné na internete: Takeda otvorila v Bratislave inovačné centrum: Bude vyvíjať inovácie, 
ktoré môžu zmeniť svet | TOUCHIT 
42 ECER 2022 [online]. [cit. 2021-05-30]. Dostupné na internete: ECER 2022 – Robotics Student Conference (pria.at) 
43 organizátorom bol inštitút Practical robotics institute Austria (PRIA) - po prvýkrát v spolupráci s CVTI SR 
44 3 - 7 členov 
45 založený na štandardoch KISS Institute 
46 bez vekového obmedzenia 

https://touchit.sk/takeda-inovacne-centrum-bratislava/409889
https://touchit.sk/takeda-inovacne-centrum-bratislava/409889
https://ecer.pria.at/sk/ecer-2022-sk/
https://pria.at/
https://www.cvtisr.sk/
https://www.kipr.org/botball
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Do 10. mája 2022 bola otvorená47 výzva Európskej komisie pre občanov v súvislosti s ich názormi na 

formovanie novej európskej inovačnej agendy, ktorej cieľom je vyriešiť problém48 škálovania firiem 

v EÚ. Úlohou dokumentu je navrhnúť viacero spôsobov, ktoré pomôžu rásť väčšiemu počtu európskych 

startupov v súvislosti s prepojením inovačných ekosystémov, znižovaním rozdielov medzi regiónmi 

a rozvojom či prilákaním talentov. Iniciatívy sú nasledujúce:  

▪ ľahší prístup k financiám – uľahčenie súkromného financovania a zefektívnenie rozsiahleho 

využívania verejných financií v európskom inovačnom prostredí, 

▪ podpora vytvárania experimentálnych regulačných prostredí, testovacích zariadení a živých 

laboratórií so zámerom skúmania vzájomného prepojenia vznikajúcich technológií a regulačných 

postupov, 

▪ posilnenie inovačných ekosystémov cez prepojenie miestnych ekosystémov výskumu a inovácií, 

▪ zlepšenie tvorby politiky v oblasti inovácií, vrátane posilnenia existujúcej informačnej základne a 

poskytovaním nielen cielenej politickej podpory členským štátom, ale aj zlepšením koordinácie 

iniciatív v inovačnej politike, 

▪ rozvoj, udržanie a prilákanie talentov do Európy, vrátane vytvorenia priaznivých podmienok pre 

získanie a rozvoj podnikateľských zručností, presadzovania inklúzie a rodovej rovnováhy. 

Prihlasovanie sa do deviateho ročníka Ceny EÚ pre ženy inovátorky49 je už otvorené, uzávierka trvá do 

18. augusta 2022. Cieľom je zvýšenie povedomia o potrebe vyššieho počtu inovátoriek a ich 

povzbudenie a podpora. Cena sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám v rámci celej EÚ a krajín, 

ktoré sú pridružené k programu Horizont Európa a ktoré nielen založili úspešnú spoločnosť, ale 

aj priniesli na trh inovácie. Vyhodnotenie má na starosti Európska rada pre inovácie a o víťazoch 

rozhoduje nezávislá odborná porota. Kritériami sú tieto tri oblasti:  

▪ inovácia je prelomová50, 

▪ produkt/služba rieši špecifickú spoločenskú potrebu/výzvu s významným prínosom pre človeka 

a/alebo planétu, 

 
47 Národná kancelária Horizontu. ERA portál Slovensko [online]. [cit. 2021-05-30]. Dostupné na internete: ERA Portál 
Slovensko (eraportal.sk) 
48 s cieľom posilniť európske spoločenstvo po pandémii COVID-19, podporiť zelenú a digitálnu transformáciu a 
zabezpečiť otvorenú strategickú autonómiu EÚ 
49 Európska rada pre inovácie. Ceny Európskej rady pre inovácie [online]. [cit. 2021-05-30]. Dostupné na internete: EU Prize 
for Women Innovators (europa.eu) 
50 žiadateľ založil alebo spoluzaložil spoločnosť, ktorá poskytuje skutočne inovatívny produkt alebo službu na trhu 
EÚ 

https://eraportal.sk/aktuality/pripravuje-sa-novy-europsky-inovacny-program-mozete-sa-vyjadrit-aj-vy/?heu=1
https://eraportal.sk/aktuality/pripravuje-sa-novy-europsky-inovacny-program-mozete-sa-vyjadrit-aj-vy/?heu=1
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
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▪ počin je inšpiratívny51. 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu budú teraz udeľované ďalšie dve ceny – pre inovátorky mladšie ako 

35 rokov, tzn., že spolu bude udelených až 6 cien: tri ceny pre najinšpiratívnejšie ženy inovátorky v EÚ 

a v pridružených krajinách a tri ceny pre najsľubnejšie „vychádzajúce inovátorky“ – ženy mladšie ako 

35 rokov. 

Bez ohľadu na pohlavie sa aktualizované požiadavky zamestnávateľov na výkon činností, ovplyvnených 

inováciami, ktoré vplývajú nielen na vedomosti ale aj zručnosti, priebežne zaznamenávali do kariet 

zamestnaní v rámci projektu SRI aj v tomto období. Zmeny v garantovaných NŠZ sú zosumarizované 

v nasledujúcich podkapitolách. 

3.1 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

V sledovanom období boli evidované nasledujúce štyri hlavné zmeny v súvislosti s garantovanými NŠZ:  

1. zmena alebo priradenie prvého autora ku garantovaným NŠZ, 

2. vyradenie vybraných štandardov zamestnaní zo zoznamov garantovaných NŠZ, 

3. doplnenie nových štandardov zamestnaní do zoznamov garantovaných NŠZ, 

4. zlúčenie viacerých NŠZ do jedného a 

5. premenovanie názvov garantovaných NŠZ. 

Podrobnejšie informácie je možné nájsť v nasledujúcich podkapitolách. 

3.1.1 Určenie autorstva k NŠZ 

Aj v tomto období prišlo k viacerým zmenám v autorstve garantovaných NŠZ, resp. k NŠZ bol priradený 

prvý autor. Podrobnejšie informácie sú uvedené v jednotlivých Informáciách tajomníkov.  

 
51 žiadateľ zohral kľúčovú úlohu v úspechu spoločnosti a je vzorom pre ostatné ženy/dievčatá 
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3.1.2 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ  

V predchádzajúcom období bolo schválených 12 návrhov na zrušenie. Ich počet toto sledované 

obdobie vzrástol viac ako dvojnásobne. Bolo schválených až 25 návrhov garantovaných NŠZ v rámci 8-

ich sektorových rád (viď tabuľka nižšie). 
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Tabuľka č. 61 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 
automobilový priemysel a 
strojárstvo 

Mechanik a opravár leteckých motorov a 
zariadení 

7232001 4 

Na základe aktuálne platnej legislatívy by sa dalo povolanie 
„Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení“ 
považovať za súčasť povolania "Technik údržby lietadiel". 
Jednoducho povedané, Technik údržby lietadiel môže mať 
osvedčenie zamerané na "strojárstvo" - čiže kategóriu B1 
alebo "avioniku (elektrotechniku)" - kategóriu B2. Takže 
povolanie mechanik a opravár je ako keby len časťou 
kategórie B1, nakoľko pod túto kategóriu patria okrem 
samotných pohonných jednotiek (motorov) ešte aj draky 
(konštrukcia) lietadiel. V súvislosti s vyššie uvedeným 
stanoviskom, snahou o znižovanie počtu NŠZ a faktom, že v 
rámci Sektorovej rady pre automobilový priemysel 
a strojárstvo nie je k NŠZ priradený autor – navrhuje sa 
ZRUŠENIE garancie NŠZ Mechanik a opravár leteckých 
motorov a zariadení. V IS SRI by tak figuroval Technik údržby 
lietadiel pod garanciou Sektorovej rady pre dopravu, 
logistiku, poštové služby.  

Áno 

2 

Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo 

Revízor v poisťovníctve 3321006 7 

Poisťovne avizovali, že v minulosti vykonával tieto činnosti 
predovšetkým Vedúci zamestnanec kontroly 
sprostredkovania. Avšak aj táto pozícia zanikla. Činnosti 
Revízora v poisťovníctve v súčasnosti vykonávajú rôzne 
útvary a pozície, napr. Úsek vnútorného auditu, Oddelenie 
kontroly (pre oblasť podvodov). Ide napr. o tieto kódy ISCO-
8: 
2421007              Špecialista v oblasti vnútornej kontroly 
2421006              Špecialista v oblasti vnútorného auditu 

Áno 

3 Špecialista pre majetkové účasti 2413016 2 

Slovenská banková asociácia zisťovala dotazníkovou formou 
medzi svojimi členmi v Komisii pre ľudské zdroje, či existuje 
aktuálne v bankách pozícia Špecialista pre majetkové účasti, 
alebo či sa pracovná náplň charakteristická pre túto pozíciu 
presúva na iné odbory. Väčšina bánk, ktoré sa do prieskumu 
zapojili, uviedli, že takúto pozíciu nemajú. Pobočky 
niektorých bánk uviedli, že pozície týkajúce sa majetkových 

Nie 
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P. č. Garantujúca sektorová rada Názov NŠZ 
SK ISCO-

08 
Úroveň 

SKKR 
Dôvod zrušenia 

Zverejnený 
NŠZ v IS 

účastí rieši centrála mimo SR. Najväčšie banky uviedli, že v 
rámci inštitúcie je agenda rozdistribuovaná na viacero 
útvarov : Sekretariát, Odbor riadenia aktív a pasív, Právny 
odbor a HR. 

4 
Sektorová rada pre energetiku, 
plyn, elektrinu 

Fyzik dozimetrie - Dozimetrista v 
jadrovej elektrárni 

2111009 7 Neopodstatnenosť - SE + VUJE,a. s. Nie 

5 Sektorová rada pre obchod, 
marketing, gastronómiu a 
cestovný ruch 

Hosteska 5169001 2 
Odborné vzdelávanie nie je potrebné, vykonávajú sa 
väčšinou na dohody. 

Nie 

6 Manekýn, modelka 5241000 2 
Odborné vzdelávanie nie je potrebné, vykonávajú sa 
väčšinou na dohody. 

Nie 

7 
Sektorová rada pre verejné 
služby a správu 

Odborný pracovník štátnej správy pre 
dopravu, výstavbu a poštové služby 

3359014 6 

Stanovisko z MD SR je také, že do veľkej miery sú tieto 
činnosti obsiahnuté v NŠZ „Riadiaci pracovník v poštových 
službách“ a v NŠZ  
„Špecialista pre tvorbu stratégie a koncepcií elektronických 
komunikácií“. 

Nie 

8 
Sektorová rada pre vodu, odpad 
a životné prostredie 

Odpočtár meracích prístrojov pre vodu 9623001 2 
Duplicita s NŠZ Odpočtár meracích prístrojov v SR 
energetika, plyn, elektrina. 

Áno 

9 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne služby 

Biológ 2131001 7 Vypustiť, máme len ustanovenie § 102g - 578/2004 Z.z. Áno 

10 Detský zubný lekár 2261005 7 

Profesijný titul "detský zubný lekár" používa zubný lekár so 
špecializáciou v špecializačnom odbore - a) detské zubné 
lekárstvo získanou podľa predpisov účinných od 1. júna 2006 
alebo b) detská stomatológia získanou podľa predpisov 
účinných do 30. mája 2006. Tieto špec. v súčasnosti nie je 
možné získať,  

Áno 

11 
Farmaceut špecialista v analytickej 
toxikológii 

2262006 2 
Zruš. špec. analytická toxikológia, od 10.2.2018 chýba prech. 
ustanovenie. 

Nie 

12 
Farmaceut špecialista v technológii 
rádiofarmák 

2262005 2 
Zruš. špec. technológia rádiofarmák, od 10.2.2018 chýba 
prech. ustanovenie. 

Nie 

13 
Farmaceut špecialista vo farmaceutickej 
kontrole 

2262002 7 
Zrušená špec. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie 
kvality liekov. Od 10.2.2018 chýbajú prechodné 
ustanovenia. 

Áno 

14 Farmakológ, toxikológ 2131008 7 
Zrušenie vzhľadom na duplicitu s NŠZ „Lekár pracovného 
lekárstva“. 

Nie 
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P. č. Garantujúca sektorová rada Názov NŠZ 
SK ISCO-

08 
Úroveň 

SKKR 
Dôvod zrušenia 

Zverejnený 
NŠZ v IS 

15 
Fyzioterapeut špecialista 
psychosomatických a civilizačných 
ochorení 

2264008 6 
Zruš. špec. fyzioterapia psychosomatických a civilizačných 
ochorení, od 10.2.2018 chýba prech. ustanovenie. 

Áno 

16 
Fyzioterapeut špecialista respiračných 
ochorení 

2264009 6 
Zruš. špec. fyzioterapia respiračných ochorení, od 10.2.2018 
chýba prech. ustanovenie. 

Áno 

17 
Fyzioterapeut špecialista v ergonomike a 
rehabilitačnom inžinierstve 

2264002 2 
Zuruš. špec. - špec. ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo 
bolo možné získať do 9.2.2018. Chýba prech. ust. od 
10.2.2018. Špec. nie je možné získať. 

Nie 

18 
Sestra špecialistka v onkologickom 
ošetrovateľstve 

2221006 6 
Od 1.9.2018 sa pôvodná špec./cert. považuje za 
špecializáciu ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. 

Áno 

19 
Verejný zdravotník špecialista v ochrane 
zdravia pred ionizujúcim žiarením 

2263006 2 Zrušená špecializácia - chýbajú prech. ust. od 10.2.2018. Nie 

20 
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích 
metódach v chemickej a fyzikálnej 
analýze v hygiene 

3212012 2 
Zrušená špec. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej 
analýze v hygiene, od 10.2.2018 chýba prech. ustanovenie. 

Nie 

21 
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích 
metódach v mikrobiológii a biológii 
životného prostredia 

3212014 2 Zrušená špecializácia - chýbajú prech. ust. od 10.2.2018. Nie 

22 
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích 
metódach v ochrane zdravia pred 
iónovým žiarením 

3212015 2 Zrušená špecializácia - chýbajú prech. ust. od 10.2.2018. Nie 

23 
Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích 
metódach v toxikológii a farmakológii 

3212016 2 Zrušená špecializácia - chýbajú prech. ust. od 10.2.2018. Nie 

24 
Sektorová rada pre kultúru a 
kreatívny priemysel 

Grafológ (písmoznalec) 2643008 7 
Nespadá vecne do pôsobnosti Sektorovej rady – ide o oblasť 
psychológie, uplatňuje sa v rámci činností vo verejnej 
správe, napr. v kriminalistike. 

Nie 

25 Majster divadelnej sály 3435018 2 
Vyradenie zo zoznamu garantovaných NŠZ vzhľadom na 
prekrývanie sa s NŠZ „Majster javiskovej techniky“. 

Nie 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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3.1.3 Nové NŠZ zaradené do štruktúry garantovaných NŠZ 

V sledovanom období bolo schválených 8 návrhov nových NŠZ, a to za štyri sektorové rady (viď tabuľka nižšie). 

Tabuľka č. 62 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 elektrotechniku 

Technik mikrosystémov - Áno 

2 Inžinier mikrosystémov - Áno 

3 Výskumný pracovník mikrosystémov - Áno 

4 Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie IT audítor 2511999 Áno 

5 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu Kontrolór zábavných parkov - Áno 

6 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

Laboratórny diagnostik v metódach v mikrobiológii 
životného prostredia 

- Áno 

7 
Laboratórny diagnostik v metódach v patológii a súdnom 
lekárstve 

- Áno 

8 Laboratórny diagnostik v metódach v klinickej biochémii - Áno 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.1.4 Návrhy na premenovanie NŠZ 

V sledovanom období 4 sektorové rady schválili 8 návrhov na premenovanie garantovaných NŠZ. 
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Tabuľka č. 63 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 energetiku, plyn, elektrinu 

Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a 
spektrometrie 

Mechanik rádiometrie a spektrometrie  Áno 

2 Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany 
Technik ochrany v riadiacom centre v 
jadrovej elektrárni 

Áno 

3 Inžinier riadenia jadrovej bezpečnosti 
Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej 
elektrárne  

Áno 

4 
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 
kartografiu 

Stavebný technik projektant Stavebný projektant Nie 

5 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie 
kože 

Špecialista konštruktér strihovej dokumentácie v 
odevnej výrobe 

Špecialista konštruktér v odevnej výrobe Áno 

6 

Sektorová rada pre verejné služby a správu 

Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov 
a register adries 

Odborný pracovník pre evidenciu pobytu 
občanov 

Áno 

7 
Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti, 
pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce 

Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti 
a ochrany práce 

Áno 

8 Špecialista v oblasti posudzovania zhody 
Špecialista v oblasti skúšobníctva a 
posudzovania zhody 

Áno 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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3.1.5 Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ  

V sledovanom období prišlo iba k jednému zlúčeniu NŠZ (viď nasledujúca tabuľka), a to za Sektorovú 

radu pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. 

Tabuľka č. 64 Sumarizácia evidencie zlúčenia NŠZ za sektorové rady v sledovanom období 

Garantujúca sektorová rada Názov NŠZ 
Názov nového 
zlúčeného NŠZ 

SK ISCO-08 

Sektorová rada pre stavebníctvo, 
geodéziu a kartografiu 

Architekt  
Architekt  

2161000 

Autorizovaný architekt 2161000 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.1.6 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ 

Informácia o aktuálnom počte garantovaných NŠZ sa nachádza v Aktivite č. 1 s názvom podkapitoly: 

„Sumárne zhodnotenie zmien počtu garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady“. V sledovanom 

období sa u viac ako polovice sektorových rád (13) počet garantovaných NŠZ nezmenil. Celkový počet 

garantovaných NŠZ klesol52 – aktuállne predstavuje 1895. Najväčší úbytok nastal v Sektorovej rade 

pre rade pre zdravotníctvo, sociálne služby (-12 NŠZ). Dôvodom viacerých zrušení garantovaných NŠZ 

boli legislatívne zmeny. 

V nasledujúcom grafe sa uvádza aktuálne počtové zastúpenie garantovaných NŠZ v jednotlivých 

sektorových radách.  

  

 
52 v Priebežnej správe č. 13 bol aktuálny stav garantovaných NŠZ 1 915 
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Graf č. 32 Početné zastúpenie garantovaných NŠZ v jednotlivých sektorových radách 

 
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. 6. 2022 

3.2 Metodická a organizačno-technická pomoc v oblasti garantovaných 

NŠZ 

3.2.1 Aktualizácia Metodického manuálu na tvorbu a revíziu NŠZ v IS NSP/SRI 

a prezentácie na školenie  

Manuál bol v sledovanom období aktualizovaný v nadväznosti najmä na oblasť „SZČ“. Najnovšiu verziu 

manuálu je možné nájsť v Prílohe č. 41.  
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3.2.2 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI 

3.2.2.1 Formy metodickej a organizačno-technickej pomoci  

Metodická a organizačno-technická pomoc bola poskytovaná expertom (autorom, členom pracovných 

skupín, členom ETFP) aj v tomto období. Týkala sa najmä pravidelných vstupných školení, ktoré 

v niektorých prípadoch prebiehali aj individuálne a následnej metodickej pomoci pri tvorbe/revízii NŠZ 

autorom a/alebo členom pracovných skupín. V úzkej spolupráci sa riešili aj prierezové NŠZ 

a komunikácia prebiehala i v súvislosti s takými NŠZ, ktoré je možné vykonávať ako remeselné či 

viazané živnosti.  

3.2.3 Expertný tím finálnych posudzovateľov (oponentov) NŠZ 

V rámci sledovaného obdobia členovia ETFP spripomienkovali 31 prierezových NŠZ (viď nasledujúca 

tabuľka) a konzultácie prebiehali s autormi aj prostredníctvom tajomníčky Sektorovej rady pre 

administratívu, ekonomiku, manažment a tajomníka Sektorovej rady pre informačné technológie a 

telekomunikácie. 
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Tabuľka č. 65 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 2421003 Projektový špecialista (projektový manažér)  R 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
október 2021 Bernátek 

2 3313004 Nižší účtovník  R 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
február 2022 Nemeth 

3 3343000 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 

hospodárskej správy a údržby majetku  
R 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
február 2022 Pongrácz 

4 3313005 Asistent audítora  R 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
február 2022 Pavelka  

5 2611001 Podnikový právnik R 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
február 2022 Rievajová 

6 1219007 

Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia  

R 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
marec 2022 Rievajová  

7 1211002 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 

účtovníctva a financovania 
T 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
marec 2022 Pavelka 

8 1346008 
Riadiaci pracovník v oblasti správy a 

vymáhania pohľadávok  
R 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
marec 2022 Pavelka  

9 2423005 
Špecialista personálnej administratívy a 

zamestnaneckých vzťahov  
R 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
marec 2022 Nemeth  

10 1212005 
Riadiaci pracovník (manažér) personálnej 

administratívy a zamestnaneckých vzťahov  
R 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
apríl 2022 Nemeth 

11 4413002 Operátor kódovania a spracovania údajov T 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
apríl 2022 Pavelka 
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P. č. SK ISCO-08 Názov prierezového NŠZ 
Revízia/ 

Tvorba 
Oblasť 

Termín podľa 

harmonogramu 

Pripomienkujúci 

expert 

12 2424000 
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja 

ľudských zdrojov  
R 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
apríl 2022 Pongrácz 

13 1219004 
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti 

interného auditu 
T 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
apríl 2022 Rievajová 

14 2619018  Správca konkurznej podstaty T 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
máj 2022 Pavelka 

15 1219011  Riadiaci pracovník (manažér) kvality T 
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a 

manažment  
máj 2022 Rievajová 

16 2511006 Audítor kybernetickej bezpečnosti T Informačné technológie a telekomunikácie apríl 2021 Bernátek 

17 
2511003 

Analytik informačných a komunikačných 
technológií  

R Informačné technológie a telekomunikácie máj 2021 
Kultan 

18 2421003 Projektový manažér v oblasti IKT R Informačné technológie a telekomunikácie jún 2021 Kultan 

19 2434000 Špecialista v oblasti predaja IKT R Informačné technológie a telekomunikácie august 2021 Bernátek 

20 2511001 IKT konzultant T Informačné technológie a telekomunikácie august 2021 Molnár 

21 3512000 Technik užívateľskej podpory IKT T Informačné technológie a telekomunikácie september 2021 Kultan 

22 
2153003 

Špecialista prevádzky mobilných a pevných 
technológií 

R Informačné technológie a telekomunikácie október 2021 
Molnár 

23 
7422001 

Servisný a prevádzkový pracovník 
informačných technológií 

T Informačné technológie a telekomunikácie október 2021 
Bernátek 

24 
1330003 

Riadiaci pracovník (manažér) v 
telekomunikáciách 

R Informačné technológie a telekomunikácie november 2021 
Molnár 

25 
7422002 

Servisný a prevádzkový pracovník 
telekomunikačných zariadení 

T Informačné technológie a telekomunikácie november 2021 
Bernátek 

26 2153001 Hlasový, dátový a sieťový špecialista R Informačné technológie a telekomunikácie január 2022 Molnár 

27 3511003 Technik infraštruktúry IKT T Informačné technológie a telekomunikácie január 2022 Bernátek 

28 2511002 IKT architekt, projektant R Informačné technológie a telekomunikácie február 2022 Molnár 

29 
2153005 

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej 
prevádzky a služieb 

R Informačné technológie a telekomunikácie marec 2022 
Pavelka 
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P. č. SK ISCO-08 Názov prierezového NŠZ 
Revízia/ 

Tvorba 
Oblasť 

Termín podľa 

harmonogramu 

Pripomienkujúci 

expert 

30 
3513000 

Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT 
služieb 

R Informačné technológie a telekomunikácie apríl 2022 
Bernátek 

31 2513001 Vývojár multimediálnych aplikácií R Informačné technológie a telekomunikácie máj 2022 Bernátek 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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V období apríl – máj 2022 sa medzi jednotlivých členov ETFP rozdelilo posledných 9 NŠZ, a to podľa 

preferencií expertov, ktoré uviedli v mailovej komunikácii s tajomníčkou tímu. Pripomienkovanie 

prierezových NŠZ sa počas nasledujúceho obdobia pomaly ukončí. 

Tabuľka č. 66 Rozdelenie prierezových NŠZ na pripomienkovanie členmi ETFP v období mesiacov 
apríl – máj 2022 

P. č. Názov prierezového NŠZ Oblasť 
Termín podľa 

harmonogramu 
Pripomienkujúci 

expert 

1 
Riadiaci pracovník (manažér) 
personálnej administratívy a 
zamestnaneckých vzťahov  

Administratíva, 
ekonomika, 
manažment 

apríl 2022 Nemeth 

2 
Operátor kódovania a spracovania 
údajov 

Administratíva, 
ekonomika, 
manažment 

apríl 2022 Pavelka 

3 
Špecialista pre oblasť vzdelávania a 
rozvoja ľudských zdrojov  

Administratíva, 
ekonomika, 
manažment 

apríl 2022 Pongrácz 

4 
Riadiaci pracovník (manažér) v 
oblasti interného auditu 

Administratíva, 
ekonomika, 
manažment 

apríl 2022 Rievajová 

5 
Technik v oblasti zriaďovania a 
prevádzky IKT služieb 

Informačné 
technológie a 
telekomunikácie 

apríl 2022 Molnár 

6 Správca konkurznej podstaty 
Administratíva, 
ekonomika, 
manažment 

máj 2022 Pavelka 

7 Riadiaci pracovník (manažér) kvality 
Administratíva, 
ekonomika, 
manažment 

máj 2022 Rievajová 

8 Vývojár multimediálnych aplikácií 
Informačné 
technológie a 
telekomunikácie 

máj 2022 Bernátek 

9 Dizajnér hier 
Informačné 
technológie a 
telekomunikácie 

máj 2022 Molnár 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.2.4 Vyhodnotenie školení  

V sledovanom období boli zrealizované posledné dve školenia pre autorov a členov pracovných 

skupín, s cieľom pripraviť ich na tvorbu/revíziu, či pripomienkovanie NŠZ v IS NSP/SRI. Prezenčné listiny 

a printscreeny z obrazoviek predmetných školení sa nachádzajú v prílohe č. 42 a v Prílohe č. 43. Za 

sledované obdobie bolo vyškolených (či už na pravidelnom školení alebo individuálne tajomníkmi) 10 

expertov.  
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Tabuľka č. 67 Prehľad školení v mesiacoch apríl - máj 2022 

P. č. 
školenia 

Termín školenia 
Časový rozsah 

školenia 
Počet nahlásených 

účastníkov 

Počet reálne 
vyškolených 
účastníkov 

28 1.4.2022 1h 15m 4 4 

29 2.5.2022 1h 15m 7 6 

Poznámka: Vzhľadom na to, že v predchádzajúcich obdobiach bolo zrealizovaných už 27 školení, poradové číslo 
školenia uvedeného v tabuľke v prvom riadku sa začína poradovým číslom 28.  
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Graf č. 33 Porovnanie plánovaného počtu expertov na školenie s realitou  

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.2.4.1 Vyhodnotenie otázok zo školení 

28. školenie viedla Ing. Dana Mažgútová, PhD. a účastníci nemali žiadne otázky. 

29. školenie viedol Ing. Michal Hrnčiar a účastníci taktiež nemali žiadne otázky. 

 

Do nasledujúceho obdobia plánuje Realizačný tím SRI uskutočniť ďalšie online školenia, ktoré bližšie 

vysvetlia výstupy a využitie NP SRI - najmä z pohľadu využitia kariet zamestnaní, inovácií, SSRĽZ a pod.  

Cieľovými skupinami by mali byť:  

▪ zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, 

▪ zamestnanci Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, 

▪ zástupcovia územnej samosprávy a 

▪ kariéroví poradcovia základných a stredných škôl. 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený približný plánovaný harmonogram školení. 
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Tabuľka č. 68 Návrh harmonogramu školení v mesiacoch júl - október 2022 

Účastníci 1. školenie 2. školenie forma 

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny júl 2022 august 2022 
online - MS 

TEAMS 

Zamestnanci Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo 

júl 2022 august 2022 
online - MS 

TEAMS 

Zástupcovia územnej samosprávy (materské a 
základné školy) 

september 2022 október 2022 
online - MS 

TEAMS 

Kariéroví poradcovia základných a stredných škôl september 2022 október 2022 
online - MS 

TEAMS 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.3 Tvorba a revízia garantovaných NŠZ 

3.3.1 Tvorba/revízia NŠZ v súvislosti s výkonom znaleckých, prekladateľských 

a tlmočníckych činností 

V sledovanom období boli riešené aj také NŠZ, v rámci ktorých bolo možné vykonávať aj znalecké 

činnosti. Bližšie informácie sa uvádzajú v konkrétnych Informáciách tajomníkov. Predpokladá sa, že 

v nasledujúcom období viaceré sektorové rady otvoria túto problematiku a do už schválených NŠZ 

zapracujú predmetné informácie, pričom NŠZ dajú opäť schváliť sektorovou radou a následne aj 

Alianciou.  

3.3.2 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa 

remeselných a viazaných živností 

Stále priebežne pokračuje spolupráca medzi Sektorovou radou pre remeslá a osobné služby, ktorej 

členovia sú zaradení do pracovných skupín zodpovedajúcich NŠZ pri ich tvorbe/revízii, ak je u nich 

potenciál výkonu remeselnej alebo viazanej živnosti. Momentálne sú viaceré NŠZ rozpracované 

a pripomienkované.  

3.3.3 Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

Aj v tomto období prebiehali zmeny v harmonograme tvorby a revízie garantovaných NŠZ, a to vo 

viacerých sektorových radách. Aktuálne sumárne znenie harmonogramu za všetkých 24 sektorových 

rád je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 69 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 3 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 10 3 

január 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 3 2 1 4 1 4 3 5 3 3 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 11 3 

marec 2021 4 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 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 2 8 4 7 3 

september 2021 4 2 3 3 3 1 2 2 4 3 1 5 0 3 4 5 3 4 6 2 3 5 11 4 

október 2021 3 2 2 2 3 1 1 2 2 4 2 3 2 1 5 6 2 4 7 6 9 5 8 5 

november 2021 4 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 4 2 4 5 5 2 4 7 4 7 5 11 2 

december 2021 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 1 4 2 2 5 4 1 3 8 5 6 4 13 5 

január 2022 4 2 4 2 3 1 2 2 2 3 1 4 2 3 4 6 2 3 8 3 5 6 10 4 

február 2022 3 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 4 5 4 1 3 6 1 6 4 9 4 

marec 2022 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 4 3 2 3 8 3 5 4 9 5 

apríl 2022 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 4 2 3 4 4 1 3 7 3 6 4 9 4 

máj 2022 4 2 1 2 3 1 1 2 2 2 5 3 2 4 2 1 2 4 5 3 5 2 12 4 

Spolu 76 51 54 54 68 32 45 50 63 59 38 79 52 68 83 101 54 86 152 77 143 106 221 83 
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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. 6. 2022 
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3.3.4 Plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

V nasledujúcej tabuľke je vyhodnotené plnenie harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ za 

mesiace jún 2020 – apríl 2022, pričom do sumárnej tabuľky boli za sledované obdobie doplnené údaje 

za február až apríl 2022.  

Tabuľka č. 70 Plnenie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci 
s členmi pracovných skupín v mesiacoch jún 2020 – apríl 2022 

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 

November 2021 15 78 

December 2021 16 73 

Január 2022 24 68 

Február 2022 28 53 

Marec 2022 31 44 

Apríl 2022 38 33 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 30. 5. 2022 

Z vyššie uvedených údajoch je zrejmé, že harmonogram tvorby/revízie NŠZ sa postupne viac dodržiava 

a v poslednom mesiaci bolo viac ako 50 % NŠZ, pri ktorých bol termín splnený. Väčšina sektorových rád 

má až v súčasnom období rokovania, na ktorých sú naplánované aj schvaľovania NŠZ, čiže sa 

predpokladá, že v najbližšom období bude schválená väčšina dokončených NŠZ. V sledovanom období 

sa úsilie zameriava najmä na dokončenie revízií pôvodných kariet zamestnaní.  
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3.4 Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie marec 2022 – 

máj 2022 

V nasledujúcich podkapitolách sú evidované zmeny v garantovaných NŠZ za obdobie marec až máj 

2022. 

3.4.1 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ v období marec – máj 2022 

Nasledujúca tabuľka uvádza stav garantovaných NŠZ podľa sektorových rád za sledované obdobie.  

Tabuľka č. 71 Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorových rád v mesiacoch marec – máj 2022 

P. č. sektorovej rady /Stavy za jednotlivé 
sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 3/2022 4/2022 5/2022 

1 76 13 16 105 

Pripomienkovanie 7 3  10 

Zapracovanie pripomienok 9 3  12 

Dokončené 6  3 9 

Schvaľovanie SR 9  3 12 

Schválené SR 9  2 11 

Schvaľovanie alianciou 9  3 12 

Neplatné 10 3 3 16 

Zverejnené 16 4 2 22 

Vyradené 1   1 

2 70 58 119 247 

Rozpracované 50  1 51 

Pripomienkovanie PS 2 20 13 35 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 0 0 

Pripomienkovanie 0 0 14 14 

Zapracovanie pripomienok 2 20 27 49 

Dokončené 2 8 20 30 

Schvaľovanie SR 2 8 20 30 

Schválené SR 2  24 26 

Schvaľovanie alianciou 2   2 

Neplatné 4 1  5 

Zverejnené 4 1  5 

3 38 23 31 92 

Rozpracované 1 2 1 4 

Pripomienkovanie PS 4  4 8 

Zapracovanie pripomienok PS 0  0 0 

Pripomienkovanie 4 5 7 16 

Zapracovanie pripomienok 3 6  9 

Dokončené 0 0  0 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za jednotlivé 
sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 3/2022 4/2022 5/2022 

Schvaľovanie SR 2 0  2 

Schválené SR 3 2  5 

Schvaľovanie alianciou 4 8  12 

Neplatné 7  7 14 

Zverejnené 10  12 22 

4 31 21 34 86 

Rozpracované   1 1 

Pripomienkovanie PS 4  5 9 

Zapracovanie pripomienok PS 4  5 9 

Pripomienkovanie 4  5 9 

Zapracovanie pripomienok 4 1 5 10 

Dokončené 1 4 3 8 

Schvaľovanie SR 1 4 2 7 

Schválené SR 1 4 2 7 

Schvaľovanie alianciou 1 4 2 7 

Neplatné 4 2 2 8 

Zverejnené 5 2 2 9 

Vyradené 2   2 

5 42 19 34 95 

Pripomienkovanie PS  2  2 

Zapracovanie pripomienok PS  1  1 

Pripomienkovanie 8 2  10 

Zapracovanie pripomienok 8 2 2 12 

Dokončené 6 1 5 12 

Schvaľovanie SR 6 1 5 12 

Schválené SR 7 1 5 13 

Schvaľovanie alianciou 7 1 5 13 

Neplatné  4 6 10 

Zverejnené  4 6 10 

6 14 11 3 28 

Pripomienkovanie 1   1 

Zapracovanie pripomienok 3   3 

Dokončené 3 1  4 

Schvaľovanie SR 1 2  3 

Schválené SR 2 2  4 

Schvaľovanie alianciou 2 2  4 

Neplatné 1 2 1 4 

Zverejnené 1 2 2 5 

7 27 5 15 47 

Rozpracované 11   11 

Pripomienkovanie PS 1   1 

Zapracovanie pripomienok PS  1  1 

Pripomienkovanie  4 7 11 

Zapracovanie pripomienok   7 7 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za jednotlivé 
sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 3/2022 4/2022 5/2022 

Dokončené   1 1 

Schvaľovanie alianciou 1   1 

Neplatné 6   6 

Zverejnené 8   8 

8 75 85 31 191 

Rozpracované 50   50 

Pripomienkovanie PS 2 20 6 28 

Zapracovanie pripomienok PS 1 0 0 1 

Pripomienkovanie 0 0 0 0 

Zapracovanie pripomienok 3 20 5 28 

Dokončené 3 17 5 25 

Schvaľovanie SR 2 17 5 24 

Schválené SR 2 11 10 23 

Schvaľovanie alianciou 2  0 2 

Neplatné 5   5 

Zverejnené 5   5 

9 60 14 16 90 

Rozpracované 5   5 

Pripomienkovanie PS 4 2 1 7 

Zapracovanie pripomienok PS 1 2 0 3 

Pripomienkovanie 4 2 1 7 

Zapracovanie pripomienok 4 2 1 7 

Dokončené 2 0 0 2 

Schvaľovanie SR 4 2 1 7 

Schválené SR 6 2  8 

Schvaľovanie alianciou 6 2  8 

Neplatné 12  6 18 

Zverejnené 12  6 18 

10 35 30 12 77 

Pripomienkovanie PS 1 1  2 

Zapracovanie pripomienok PS 1 1  2 

Pripomienkovanie 3 3 1 7 

Zapracovanie pripomienok 2 3 1 6 

Dokončené 2 2 1 5 

Schvaľovanie SR 2 4 1 7 

Schválené SR  5 2 7 

Schvaľovanie alianciou  5 2 7 

Neplatné 12 3 2 17 

Zverejnené 12 3 2 17 

11 23 8 36 67 

Rozpracované  1 3 4 

Pripomienkovanie  5 4 9 

Zapracovanie pripomienok   9 9 

Dokončené 4  4 8 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za jednotlivé 
sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 3/2022 4/2022 5/2022 

Schvaľovanie SR 7  4 11 

Schválené SR 5  6 11 

Schvaľovanie alianciou 5  6 11 

Neplatné 1 1  2 

Zverejnené 1 1  2 

12 46 39 81 166 

Rozpracované 10 2 2 14 

Pripomienkovanie PS  2  2 

Zapracovanie pripomienok PS  2  2 

Pripomienkovanie 6 10 15 31 

Zapracovanie pripomienok 6 7 3 16 

Dokončené 3 1 4 8 

Schvaľovanie SR 6 3 7 16 

Schválené SR  6 10 16 

Schvaľovanie alianciou  6 10 16 

Neplatné 6  14 20 

Zverejnené 9  15 24 

Vyradené   1 1 

13 17 19 12 48 

Rozpracované 5 3 2 10 

Pripomienkovanie PS 2   2 

Zapracovanie pripomienok PS  1  1 

Pripomienkovanie 4 6 8 18 

Zapracovanie pripomienok 1 4 1 6 

Dokončené 2 1  3 

Schvaľovanie SR  2  2 

Schválené SR 2 1  3 

Schvaľovanie alianciou 1 1 1 3 

14 79 35 13 127 

Rozpracované  3  3 

Pripomienkovanie PS 1   1 

Zapracovanie pripomienok PS 2   2 

Pripomienkovanie 5 3  8 

Zapracovanie pripomienok 7 1 3 11 

Dokončené 10 2 3 15 

Schvaľovanie SR 13 2 3 18 

Schválené SR 10 4  14 

Schvaľovanie alianciou 11 4  15 

Neplatné 8 3  11 

Zverejnené 12 11 4 27 

Vyradené  2  2 

15 40 36 53 129 

Pripomienkovanie PS 3 4 4 11 

Zapracovanie pripomienok PS 4 2 4 10 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za jednotlivé 
sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 3/2022 4/2022 5/2022 

Pripomienkovanie 4 3 5 12 

Zapracovanie pripomienok 1 4 7 12 

Dokončené 3 4 8 15 

Schvaľovanie SR 3 4 8 15 

Schválené SR 3 4 8 15 

Schvaľovanie alianciou 3 4 8 15 

Neplatné 5 1  6 

Zverejnené 11 6 1 18 

16 119 11  130 

Pripomienkovanie 8   8 

Zapracovanie pripomienok 13   13 

Dokončené 8   8 

Schvaľovanie SR 18   18 

Schválené SR 17   17 

Schvaľovanie alianciou 18   18 

Neplatné 13 4  17 

Zverejnené 24 7  31 

17 53 33 44 130 

Rozpracované   1 1 

Pripomienkovanie PS 4 1 7 12 

Zapracovanie pripomienok PS 5 1 1 7 

Pripomienkovanie 5 1 4 10 

Zapracovanie pripomienok 5  9 14 

Dokončené 4  7 11 

Schvaľovanie SR 5  5 10 

Schválené SR 9 5 5 19 

Schvaľovanie alianciou 9 5 5 19 

Neplatné 2 5  7 

Zverejnené 5 14  19 

Vyradené  1  1 

18 68 19 87 174 

Rozpracované  1 26 27 

Pripomienkovanie PS 2  1 3 

Zapracovanie pripomienok PS 0  1 1 

Pripomienkovanie 4 6 6 16 

Zapracovanie pripomienok 4 2 10 16 

Dokončené 2 5 6 13 

Schvaľovanie SR 3 5 10 18 

Schválené SR 2  10 12 

Schvaľovanie alianciou 3  10 13 

Neplatné 22  3 25 

Zverejnené 26  4 30 

19 81 81 80 242 

Rozpracované 10 1 6 17 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za jednotlivé 
sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 3/2022 4/2022 5/2022 

Pripomienkovanie PS   4 4 

Zapracovanie pripomienok PS   2 2 

Pripomienkovanie 11 4 8 23 

Zapracovanie pripomienok 7 8 8 23 

Dokončené 3 7 13 23 

Schvaľovanie SR 3 10 13 26 

Schválené SR 9 10 13 32 

Schvaľovanie alianciou 9 10 13 32 

Neplatné 13 12  25 

Zverejnené 16 19  35 

20 62 67 43 172 

Rozpracované  1  1 

Pripomienkovanie PS 5 2 1 8 

Zapracovanie pripomienok PS 3 4 0 7 

Pripomienkovanie 6 5 1 12 

Zapracovanie pripomienok 8 12 3 23 

Dokončené 10 12 4 26 

Schvaľovanie SR 8 11 2 21 

Schválené SR 7 5 6 18 

Schvaľovanie alianciou 8 5 6 19 

Neplatné  3 6 9 

Zverejnené 6 7 12 25 

Vyradené 1  2 3 

21 55 37 58 150 

Rozpracované 3  1 4 

Pripomienkovanie 9  9 18 

Zapracovanie pripomienok 5 9 8 22 

Dokončené 0 9 3 12 

Schvaľovanie SR 5 0 8 13 

Schválené SR 5 1 4 10 

Schvaľovanie alianciou 5 9 4 18 

Neplatné 10 3 7 20 

Zverejnené 10 5 9 24 

Vyradené 3 1 5 9 

22 44 40 42 126 

Rozpracované 1   1 

Pripomienkovanie 5 5 5 15 

Zapracovanie pripomienok 3 5 8 16 

Dokončené 2 3 3 8 

Schvaľovanie SR 3 5 6 14 

Schválené SR 8 3 8 19 

Schvaľovanie alianciou 8 3 7 18 

Neplatné 5 8 2 15 

Zverejnené 9 8 3 20 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za jednotlivé 
sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ Spolu za sledované 
obdobie 3/2022 4/2022 5/2022 

23 59 39 89 187 

Rozpracované 1 4 9 14 

Pripomienkovanie PS   8 8 

Zapracovanie pripomienok PS   0 0 

Pripomienkovanie 6 4 13 23 

Zapracovanie pripomienok 6  8 14 

Dokončené 9  9 18 

Schvaľovanie SR 10  9 19 

Schválené SR 11 4 9 24 

Schvaľovanie alianciou 11 4 9 24 

Neplatné 2 8  10 

Zverejnené 3 15  18 

Vyradené   15 15 

24 71 37 53 161 

Rozpracované 5 7 1 13 

Pripomienkovanie PS 5 1 8 14 

Zapracovanie pripomienok PS 0 0 1 1 

Pripomienkovanie 5 7 11 23 

Zapracovanie pripomienok 5 7  12 

Dokončené 3 0  3 

Schvaľovanie SR 4 0  4 

Schválené SR 6 4  10 

Schvaľovanie alianciou 6 11  17 

Neplatné 15  16 31 

Zverejnené 17  16 33 

Celkový súčet 1285 780 1002 3067 
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. 6. 2022 

Stavy garantovaných NŠZ a ich porovnanie v rámci sledovaných období sa nachádza v nasledujúcej 

tabuľke.
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Tabuľka č. 72 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) 

Počet garantovaných 
NŠZ (stav k 1.3.2022) 

Počet 
garantovaných 

NŠZ (stav 
k 1.6.2022) 

Rozpracované 62 160 254 207 249 310 274 231 

Pripomienkovanie 
PS 

4 6 58 46 80 80 105 157 

Zapracovanie 
pripomienok PS 

4 10 26 39 36 31 71 50 

Pripomienkovanie 20 26 131 110 170 148 285 311 

Zapracovanie 
pripomienok 

26 13 79 118 146 117 327 350 

Dokončené 3 6 20 130 78 74 253 267 

Schvaľovanie SR 23 17 41 113 93 112 287 309 

Schválené SR 48 22 38 117 72 62 304 324 

Schvaľovanie 
alianciou 

43 62 132 126 192 178 323 306 

Neplatné 1 161 86 103 122 150 176 301 

Zverejnené - 181 108 125 175 205 236 427 

Celkový súčet 234 664 973 1234 1413 1467 2641 3033 

Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Vyradené“ „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

V sledovanom období už prevládal stav NŠZ: „Zverejnené“ a druhý najvyšší počet sa týkal NŠZ v stave „Zapracovanie pripomienok“. Aj v tomto období teda 

pokračoval nárast počtov NŠZ v spodných častiach tabuľky (v rámci jednotlivých stavov). 
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3.4.2 Vyhodnotenie počtu autorov za jednotlivé sektorové rady  

V rámci sledovaného obdobia marec – máj 2022 sa najvyšší počet autorov, ktorí tvorili alebo 

revidovali garantované NŠZ nachádzal v nasledujúcich troch sektorových radách:  

1. Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel,  

2. Sektorová rada pre verejné služby a správu a 

3. Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport. 

V niektorých sektorových radách bol očividný niekoľko násobný nárast počtu autorov vzhľadom na 

otvorenie druhých alebo tretích revízií už predtým schválených NŠZ (napr. u sektorových rád: 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu a Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo). Zmeny sa taktiež dotýkali aj výmeny pôvodných autorov, resp. doplnenia autorstva u tých 

NŠZ, ku ktorým neboli autori doteraz prihlásení. V tabuľke sú uvedené údaje aj za predchádzajúce 

obdobia.  
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Tabuľka č. 73 Počet autorstiev v sektorových radách podľa priradenia k NŠZ 

P. č. sekt. 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 

Počet autorstiev 

za obdobie 

december 2021 

– február 2022 

Počet autorstiev 

za obdobie 

marec – máj 

2022 

1 21 23 25 22 25 46 38 57 

2 28 15 11 15 11 42 15 156 

3 28 14 12 19 20 14 35 39 

4 39 14 13 25 48 62 36 59 

5 44 23 22 28 34 45 25 72 

6 11 10 10 12 6 20 10 15 

7 23 17 13 18 25 8 17 37 

8 93 20 14 13 30 62 46 112 

9 23 20 24 21 27 73 29 49 

10 14 13 14 15 35 93 21 39 

11 29 11 11 20 19 59 43 38 

12 53 20 24 18 15 29 31 105 

13 16 21 22 20 7 12 27 41 

14 48 21 31 41 17 32 35 79 

15 24 16 27 28 33 99 107 95 

16 98 39 31 56 85 100 86 79 

17 40 11 22 37 86 18 92 139 

18 21 16 15 36 36 60 72 95 

19 55 38 46 67 91 84 113 234 

20 17 19 25 41 78 67 67 180 

21 101 59 46 55 70 250 258 198 

22 18 29 34 58 41 69 54 71 

23 43 58 46 55 129 147 140 119 

24 34 19 18 26 24 41 39 84 
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P. č. sekt. 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 

Počet autorstiev 

za obdobie 

december 2021 

– február 2022 

Počet autorstiev 

za obdobie 

marec – máj 

2022 

Celkový súčet 921 546 556 746 992 1532 1436 2192 
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. 6. 2022 
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Čo sa týka fyzického počtu autorov NŠZ v jednotlivých sektorových radách, ich počty mierne klesli. 

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že najvyšší fyzický počet autorov bol v nasledujúcich štyroch 

sektorových radách: 

a) Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport a Sektorová rada pre verejné služby a správu 

(18 každá z nich) a 

b) Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel a Sektorová rada pre remeslá a osobné 

služby (17 každá z nich). 

Menej ako 10 autorov má 8 sektorových rád. V tabuľke sú uvedené údaje v rámci porovnania aj za 

predchádzajúce sledované obdobia. 
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Tabuľka č. 74 Počet autorov (fyzicky) v sektorových radách 

P. č. sekt. 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 

Fyzický počet 

autorov za 

obdobie 

december 2021 

– február 2022 

Fyzický počet 

autorov za 

obdobie marec – 

máj 2022 

1 8 9 11 12 10 11 11 8 

2 6 8 7 7 8 10 7 4 

3 6 7 9 12 9 9 10 11 

4 4 7 8 8 5 6 8 5 

5 7 13 13 12 11 11 10 11 

6 4 8 7 8 6 8 7 5 

7 6 8 5 11 13 7 11 12 

8 4 7 6 7 4 7 6 5 

9 5 7 10 8 8 10 10 9 

10 6 7 7 8 8 8 10 10 

11 6 7 7 7 6 8 9 7 

12 7 9 8 7 8 10 9 13 

13 6 9 10 8 3 6 10 11 

14 7 10 7 11 4 6 9 11 

15 3 8 13 14 12 11 10 9 

16 8 12 9 15 11 9 12 12 

17 6 3 9 11 11 11 13 16 

18 4 8 7 10 11 13 13 12 

19 8 13 17 18 17 14 16 17 

20 3 10 12 15 14 12 17 18 

21 21 27 24 21 23 25 22 18 

22 8 15 13 16 16 11 17 15 

23 9 15 15 17 19 20 20 16 
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P. č. sekt. 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 

Fyzický počet 

autorov za 

obdobie 

december 2021 

– február 2022 

Fyzický počet 

autorov za 

obdobie marec – 

máj 2022 

24 5 9 7 11 12 13 16 17 

Celkový súčet 157 236 240 274 249 256 283 272 
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. 6. 2022 



   
 

319 

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že mierne poklesol počet autorov zapojených do medzisektorovej 

spolupráce. V predchádzajúcom období to bolo 16 autorov, v sledovanom období išlo už iba o 14 

autorov, v rámci 15-ich sektorových rád. Každý z autorov pôsobil naraz v dvoch sektorových radách, 

okrem p. Gromoša a p. Giliana, ktorí pôsobili až v troch sektorových radách naraz. 

Tabuľka č. 75 Medzisektoroví autori NŠZ za vybrané sektorové rady 

Priezvisko a meno experta 
P. č. sektorovej rady 

Spolu 
5 8 9 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 

Gilian František    1  1      1    3 

Gromoš Ľubomír  1 1          1   3 

Blažíčková Hana          1     1 2 

Galgóci Gabriel        1     1   2 

Kovalčík Ervín 1     1          2 

Podstrelenec Ján   1          1   2 

Tantošová Adriana     1         1  2 

Homoľová Alexandra          1     1 2 

Tršo Martin      1         1 2 

Jakabíková Zuzana         1    1   2 

Sninčák Tomáš            1 1   2 

Krátka Zuzana         1    1   2 

Dula Radúz       1    1     2 

Mravec Martin       1      1   2 

Celkový súčet 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 7 1 3 30 
Legenda: 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 13 - 
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada 
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 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. 6. 2022 

3.4.3 Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu opäť vzrástol počet expertov v sektorových radách (203), ale 

zároveň aj stúpol fyzický počet expertov v pracovných skupinách (83), ktorí boli zapojení do 

pripomienkovania tvorby/revízie garantovaných NŠZ. Uvedené sú údaje aj za predchádzajúce 

obdobia. 
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Tabuľka č. 76 Počet expertov v pracovných skupinách  

P. č. 

sektor. 

rady 

Obdobie január – 

február 2021 

Obdobie marec – máj 

2021 

Obdobie jún – august 

2021 

Obdobie september – 

november 2021 

Obdobie december 2021 – 

február 2022 
Obdobie marec – máj 2022 

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 22 11 18 8 20 7 21 9 33 11 14 7 

2 2 1 2 1 2 1 1 1 - - - - 

3 4 3 3 2 - - 4 2 5 1 10 4 

4 9 7 7 5 3 3 2 3 3 1 3 1 

5 1 1 - - - - - - - - 1 1 

6 - - 3 1 1 1 - - - - - - 

7 - - 2 2 3 3 2 3 - - - - 

8 17 7 20 8 7 5 24 6 32 6 12 4 

9 22 6 22 9 23 6 39 9 25 8 33 8 

10 6 6 13 9 12 8 6 5 10 7 8 7 

11 2 2 1 1 - - - - - - - - 

12 1 1 3 1 2 1 - - - - - - 

13 3 2 3 2 - - - - - - - - 

14 4 4 4 4 - - - - - - 1 1 

15 23 10 11 9 9 6 24 8 33 7 24 6 

16 3 1 3 1 - - - - - - - - 

17 14 8 16 8 13 6 12 6 3 1 19 9 

18 1 1 10 2 4 2 8 3 6 2 2 2 

19 13 6 25 11 11 9 6 6 5 2 13 8 

20 14 9 47 16 40 16 28 15 25 15 23 13 

21 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - 
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P. č. 

sektor. 

rady 

Obdobie január – 

február 2021 

Obdobie marec – máj 

2021 

Obdobie jún – august 

2021 

Obdobie september – 

november 2021 

Obdobie december 2021 – 

február 2022 
Obdobie marec – máj 2022 

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 

22 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

23 - - - - - - - - 2 2 22 4 

24 7 5 5 5 2 2 5 4 6 4 17 7 

Celkový 

súčet 
171 94 220 106 153 77 184 82 191 70 203 83 

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. 6. 2022 
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Tabuľka č. 77 Medzisektoroví experti NŠZ v pracovných skupinách za vybrané sektorové rady 

Priezvisko a meno experta 
P. č. sektorovej rady Spolu 

9 15 20 22  

Dula Radúz  1 1  2 

Podstrelenec Ján 1   1 2 

Celkový súčet 1 1 1 1 4 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

V sledovanom období boli evidovaní už iba dvaja medzisektoroví experti, ktorí v pracovných 

skupinách v rámci štyroch sektorových rád pripomienkovali tvorené/revidované NŠZ.  

3.4.4 Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Doteraz najvyšší počet pripomienok53 v sledovanom období (ale zároveň aj za všetky obdobia doteraz) 

bol v mesiaci máj 2022 – až 1053, pričom najviac ich bolo v sledovanom období v rámci Sektorovej rady 

pre energetiku, plyn, elektrinu (273). V tabuľke sa uvádzajú na porovnanie údaje aj za predchádzajúce 

obdobia. 

 

 
53 od expertov/metodikov SRI v rámci pripomienkovania tvorených/revidovaných NŠZ 
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Tabuľka č. 78 Počet pripomienok k NŠZ v mesiacoch december 2020 – máj 2022 

P. č. 
sekt. 
rady 

Mesiac 

12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

1 2 14 41 20 49 12 - 36 92 10 27 39 33 32 43 25 14 - 

2 17 2 6 6 10 5 12 7 6 11 17 19 13 18 15 8 23 77 

3 8 2 32 8 - - - 20 6 - - 23 5 18 16 10 36 32 

4 2 39 37 16 14 96 50 15 65 30 39 10 25 64 5 31 6 57 

5 47 15 26 52 35 81 15 52 24 13 30 65 15 11 50 49 22 46 

6 12 7 26 34 45 7 - 30 14 54 7 2 34 35 12 13 - - 

7 2 44 41 33 - 30 28 39 74 - - - 13 30 - - - 165 

8 6 2 7 14 14 14 11 16 9 21 42 31 17 24 48 29 48 8 

9 2 5 10 8 3 1 10 15 25 26 33 22 31 7 30 24 10 3 

10 22 16 19 2 23 11 11 16 35 66 24 7 - 44 28 17 8 5 

11 11 11 3 6 22 13 2 7 17 9 13 22 10 31 8 5 28 41 

12 14 13 44 15 19 11 25 12 1 50 10 48 - 9 55 85 104 84 

13 15 30 53 20 7 - - - - 3 11 - - 5 51 25 34 119 

14 86 95 69 39 6 - 34 120 34 - 133 51 64 32 41 39 22 1 

15 33 91 61 48 37 68 33 54 47 41 59 - 56 74 72 30 34 82 

16 53 64 17 68 27 97 84 85 5 52 21 81 113 126 92 137 - - 

17 - 2 13 3 9 32 17 45 - - - - 11 30 15 32 4 21 

18 1 - 17 - - 58 17 15 47 6 - 86 47 38 6 45 36 21 

19 38 30 20 36 82 32 34 91 - 27 59 41 35 46 90 46 28 52 

20 11 45 50 64 32 90 38 21 28 7 38 6 43 17 83 77 37 14 

21 42 30 16 42 - 32 28 31 24 4 86 45 18 20 31 54 9 36 

22 51 16 122 69 84 67 37 80 23 45 31 57 13 67 61 23 34 43 

23 16 21 33 47 100 63 66 54 39 51 129 37 66 37 64 43 21 53 

24 - 9 44 47 - - 4 41 8 9 - 32 10 22 32 36 41 93 

Celkový 
súčet 

491 603 807 697 618 826 556 912 623 535 809 724 672 837 948 883 599 1053 
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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. 6. 2022 

Opäť (tak ako v predchádzajúcom období) bol najvyšší počet pripomienok zaznamenaný v rámci „Odborných vedomostí“ (spolu 995). Na druhom mieste sa 

nachádzajú všeobecné pripomienky k „NŠZ“ (694). Najnižší počet pripomienok bol za novú oblasť - „Ďalšie vzdelávanie“ (9). V tabuľke sú v rámci porovnania 

uvedené údaje aj za predchádzajúce obdobia. 

Tabuľka č. 79 Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ v mesiacoch december 2020 – máj 2022 

Názov oblasti 
NŠZ 

Mesiac 

12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

Odborné 
vedomosti 

180 171 276 257 237 293 211 289 211 187 302 314 276 331 390 350 234 411 

NŠZ 106 155 182 160 125 159 101 194 132 170 167 188 182 222 217 263 267 264 

Odborné 
zručnosti 

87 79 126 101 87 130 86 189 127 71 152 110 92 118 152 121 94 181 

Špecifické 
kľúčové 

kompetencie 
41 65 93 52 65 74 66 118 63 45 90 49 61 94 73 68 55 85 

Regulácie 34 59 55 60 42 68 32 41 38 28 38 32 26 31 11 13 8 13 

Certifikáty 15 29 41 36 29 39 25 40 16 15 23 13 14 22 68 44 29 62 

Prax 15 34 25 24 23 54 27 31 20 12 29 13 11 14 28 18 8 21 

Klasifikácie 13 11 9 7 10 9 8 10 16 7 8 5 10 5 3 4 3 10 

Ďalšie 
vzdelávanie 

- - - - - - - - - - - - - - - 2 1 6 

Celkový súčet 491 603 807 697 618 826 556 912 623 535 809 724 672 837 948 883 599 1053 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 
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Niekoľkonásobné vyšší bol počet akceptovaných pripomienok autormi (oproti zamietnutým), a to 1 890 z celkového počtu 2 535 za obdobie od marca do 

mája 2022 – viď nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka č. 80 Počet pripomienok k NŠZ podľa stavov ich zapracovania v mesiacoch december 2020 – máj 2022 

Stav 

pripomienky 
12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

Rozpracovaný54 81 31 190 17 32 181 12 87 166 9 59 200 1 24 161 5 13 335 

Akceptovaný 320 452 508 549 467 555 447 663 349 468 618 444 570 655 666 747 518 625 

Zamietnutý 90 120 109 131 119 90 97 162 108 64 132 80 101 158 121 131 68 93 

Celkový súčet 491 603 807 697 618 826 556 912 623 535 809 724 672 837 948 883 599 1053 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

 
54 stav pripomienky „Rozpracovaný“ znamená, že sa k nej autor ešte nevyjadril 
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3.4.5 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databáz v rámci tvorby/revízie 

garantovaných NŠZ 

3.4.5.1 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných vedomostí v rámci 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V tomto období bolo do databázy navrhnutých 352 nových/preformulovaných odborných vedomostí. 

Najaktívnejšími55 sektorovými radami v tejto súvislosti boli: 

▪ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože a 

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport. 

Najmenší počet návrhov zadali experti v rámci Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

(1). Najmenej návrhov, v rámci sledovaného obdobia, bolo evidovaných za mesiac máj 2022 a najviac 

za mesiac marec 2022.  

 

 
55 v rámci oboch išlo o 47 návrhov 
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Tabuľka č. 81 Návrhy nových odborných vedomostí, resp. aj zmien v názvoch odborných vedomostí k NŠZ v mesiacoch január 2021 – máj 2022 

P. č. 
sektorovej 

rady 

Mesiac 

1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

1 10 7 8 1  8 6 8 9 3 10  11 5 3  2 

2 9 9 1 3 1 2 8 5 5 2 18 15 3 4    

3 15 13 2  3   2  5  5 3  1 1 5 

4 3 9 44 20 26 13 27 11 21 6 1 17 12 7 32 13 2 

5 10 2 3 4 5 4 11 2  24 5   8 4 21 5 

6  2 3 7 2 15 2 4 2 2 3 1 1 1    

7 12 6 2 15 5 5 8 4   2  1 2 1 5 1 

8  1 1 3 2  2  1 3   1   1  

9 28 14 14 18 3 39 26 4 8 9 15  10 3 4 25  

10 2 4 4 5 4 14 1 4 4 11 5  2 9 2 1  

11 1 12 6 6 3  1 1 1 7  1    1 8 

12 5 5 3 1 1 9  12 2 3 1  2 1 3 10 8 

13 8 49 22       2 6  8 4   13 

14 25 8 5 4 13 6 6  1 6 12 1 2 7 21 2  

15 3 6 15 9 8 5 5 2 2 5   1 3  4  

16 9 8 13 17 11 2 1 1  6 9 5 3 13 11   

17  2  9 2 5  1 3    3  3 1  

18 2 6 6 7 8 2  1 1  1 3 1   2 1 

19 2 10 5 16  41 17 3 2 11 11 10 15 5 7 5 11 

20 23 1 12 22 18 6 1 2 1 1  3 1 11 40 7  

21 9 13 4 3 9 14 16 8 5 23 10 3 2 2 5 4 2 

22 4 3 12 11 2 8 4 1 1   8 24 1  3  

23 14 48 35 53 24 41 10 45 30 32 11 6 3   10 8 

24 19 8  1 4  12 5 5  4 3 1 9 14 7 11 

Celkový 
súčet 

213 246 220 235 154 239 168 126 104 161 124 110 95 81 151 123 77 
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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. 6. 2022 

Z celkového počtu väčšinu návrhov tvorili nové položky (337), premenovania sa vyskytovali iba ojedinele (15). 

Tabuľka č. 82 Zmeny v databáze odborných vedomostí v mesiacoch január 2021 – máj 2022 

Druh zmeny v 
databáze 

odborných 
vedomostí 

Mesiac 

1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

Nová položka 182 221 205 220 137 227 138 112 97 153 117 76 108 87 148 117 72 

Zmena názvu 31 25 15 15 17 12 30 14 7 8 7 5 2 8 4 6 5 

Spolu návrhov 213 246 220 235 154 239 168 126 104 161 124 81 110 95 152 123 77 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

Z 352-och návrhov bolo v sledovanom období schválených až 227 návrhov odborných vedomostí, pričom najviac ich bolo schválených v marci 2022 (94). 

Tabuľka č. 83 Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí v mesiacoch január 2021 – máj 2022 

Informácia pre 
autora 

Mesiac 

1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 
10/202

1 
11/202

1 
12/202

1 
1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

Zadaný56 3 76 3 4 31  8 40  19 27  4 22  1 1 

Už existuje 38 33 45 43 35 53 23 14 24 36 19 18 23 8 47 31 15 

Schválený 131 98 146 155 77 160 94 69 70 86 67 49 69 54 94 77 56 

 
56 návrh odbornej vedomosti so stavom „Zadaný“ bude ešte len posúdený v najbližšom období 
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Zamietnutý 41 39 26 33 11 26 43 3 10 20 11 14 14 11 11 14 5 

Celkový súčet 213 246 220 235 154 239 168 126 104 161 124 81 110 95 152 123 77 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

3.4.5.2 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy odborných zručností v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Rovnako aj v tomto období sa priebežne posudzovali a schvaľovali návrhy nových odborných zručností, resp. návrhy na zmenu ich formulácií v databázach 

kompetenčného modelu. Spolu išlo o 404 návrhov, pričom najviac návrhov (72) bolo zo Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. V tabuľke 

sú v rámci porovnania uvedené údaje aj za predchádzajúce obdobia. 
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Tabuľka č. 84 Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností k NŠZ v mesiacoch december 2020 – máj 2022 

P. č. 
sektorovej 

rady 

Mesiac 

12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

1 3 10 8 8 5  6 4 15 4 2 6 7 3 8 26  1 

2 38 16 9 1  1  4 7 8  10 18 3 1 1   

3 6 15 11   1    1 6  1 2  1   

4 2 3 9 49 4 29 21 35 6 25 7 3 27 9 4 35 34 3 

5 4 12 6 5 5 17 5 17 2 3 19 1  6 7 16 12 3 

6 7 0 2 7 5 1 15  5 1  3  1 1    

7 18 8 14 1 14 12 3 4 2  7 2  3   4 1 

8 1 3 1 1 2 1 3 2 1 3 8 7 1 2 1  1  

9 6 31 28 32 18 19 97 51 64 16 38 31 9 33 16 8 32  

10 5 3 3 14 2 4 13 1 5 11 11 1  10 4 2   

11 4 2 3 4 10   1 1 2 7 1 4 5   6 2 

12 14 9 2 3 7 2 9 1 3 1 7 3 1  3 5 7 7 

13 32 33 56 39        5  7 8 6  19 

14 4 19 6 3 9 9 7 4 1 1 8 10 1 5 6 9 2 1 

15 8 2 22 10 8 2 2 9 6 4   2 11 3 1 1  

16 10 13 10 21 19 17 2 3 3 3 9 4 3 3 20 26   

17 2 1 1  6 1 1 1 6     9  2 2 2 

18 8 3 5 8 2 7 2 2 4   1 13 1 1  2 1 

19 24 5 10 8 23  36 19 3 13 13 5 11 23 17 17 4 6 

20 5 30 28 14 26 16 1 7 4  2 2 1 1 10 11 14  

21 14 17 20 7 14 19 18 20 12  47 14 4 5 12 6 1 1 

22  1 10 19 16 7 9   3 2  8 16 2 3 10 1 

23 63 31 48 42 73 17 21 17 47 4 30 9 16 9   16 9 

24  19 9   4 1 9 8 1  11 6 1 4 10 5 8 

Celkový 
súčet 

278 286 321 296 268 186 272 221 217 104 223 129 133 168 128 185 153 65 
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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. 6. 2022 

Až 300 návrhov zo všetkých (404) bolo schválených a 23 bolo zamietnutých. Pre porovnanie sú v tabuľke uvádzané údaje aj za predchádzajúce obdobia.  

Tabuľka č. 85 Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností v mesiacoch január 2021 – máj 2022 

Informácia 
pre autora 

Mesiac 

1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

Zadaný 1 77 1 1 24  3 35  22 25  4 16    

Už existuje 28 27 38 37 24 24 21 8 18 32 10 21 27 14 36 28 17 

Schválený 215 190 242 204 125 221 172 166 80 143 85 98 132 85 137 118 45 

Zamietnutý 42 27 15 26 13 27 25 8 6 26 9 14 5 13 13 7 3 

Celkový 
súčet 

286 321 296 268 186 272 221 217 104 223 129 133 168 128 186 153 65 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

3.4.5.3 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy certifikátov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období bolo expertmi navrhnutých 43 nových/premenovaných certifikátov, pričom opäť najviac návrhov na doplnenie bolo riešených v rámci 

Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby (9). Nasledujúca tabuľka uvádza údaje aj za predchádzajúce obdobia. 
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Tabuľka č. 86 Návrhy nových certifikátov k NŠZ v mesiacoch december 2020 – máj 2022 

P. č. 
sektorovej 

rady 

Mesiac 

12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

1        3 2   1 1 1 1    

2        1 2   3 1      

3 5         1         

4      1             

5  2 1   1          1   

6                   

7      1     1        

9           1        

10 2  1   2 3   2 5        

11        1          1 

12  3      2 1     1   2 4 

13    4             4 2 

14  2 5    1  1    1  3 4 1  

15 1   1 1  2 1  1         

16 1 3 1 1 8 3     1 1 5 1 5 9   

17 3 5 3  1   2 2   1    3 1 2 

18       2            

19 1        1          

20 1 2 1 4 3 4   1          

21  1 1   1   5  4 1      1 

22   3  1 1 1 2 1 4   2  2  1 3 

23 2 1 2 1 4 1 2 1  3 4 2       

24  1 1  2 1  1  1  1  1 1 4   

Celkový 
súčet 

 
16 

 
20 

 
19 

 
11 

 
20 

 
16 

11 14 
 

16 
 

12 
 

16 
 

10 
 

10 
 

4 
 

12 
 

23 
 

11 
 

9 
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. 6. 2022 

Zo všetkých návrhov (43) bola schválená takmer polovica - 21, zamietnutých ich bolo 12 a u 5-ich bol autorom odporučený návrh na odstránenie, nakoľko bolo 

možné vybrať vhodný certifikát z databázy. 5 návrhov sa v súčasnej dobe ešte posudzuje. 

Tabuľka č. 87 Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov v mesiacoch december 2020 – máj 2022 

Informácia 
pre autora 

Mesiac 

12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

Zadaný 4 2 2  3 7   2  6 3 1  2  1 4 

Už existuje 3  3 3 1 1 3  1 5 1 2 2  3 4 1  

Schválený 7 12 12 6 10 7 4 7 10 6 2 5 4 3 6 13 4 4 

Zamietnutý 2 6 2 2 6 1 4 7 3 1 7  3 1 1 6 5 1 

Celkový 
súčet 

16 20 19 11 20 16 11 14 16 12 16 10 10 4 12 23 11 9 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

3.4.5.4 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databázy právnych predpisov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období pribudlo taktiež 20 návrhov nových právnych predpisov v súvislosti s regulovanými kvalifikačnými požiadavkami pre vybrané 

zamestnania. Najviac návrhov na doplnenie mali tentokrát autori v rámci Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel (6). Z návrhov bolo v sledovanom 

období schválených 6, zamietnuté boli dva a rovnako aj dva boli nahradené právnymi predpismi z aktuálnej databázy. V súčasnosti sa ešte posudzuje 10 

návrhov. Tabuľka uvádza údaje aj z predchádzajúcich období. 
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Tabuľka č. 88 Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ v mesiacoch december 2020 – máj 2022 

P. č. 
sektorovej 

rady 

Mesiac 

12/2020 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 

1       1 4     3 2     

2  1       1          

3                   

4           2        

5       1       1 1    

7    4               

10      3             

11        1      1     

12  6     2 2  4     1    

13    3        4  7  2  3 

14  1 1         6 3 3 1 1 1  

15 1   1      1        1 

16  2 1 2  2  3    1   2 2   

17         1       1 1  

18  1   1       1       

19  2     1           6 

20     2 2     1        

21 3   2   1  1 2 6 1       

22  1  1     1      4    

23 2  3 5 3  3  1  6 5  2 3   2 

24    2 5   1  1         

Celkový súčet 6 14 5 18 8 12 9 11 5 8 15 18 6 16 12 6 2 12 
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. 6. 2022



   
 

335 

Tabuľka č. 89 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 

12/2021 

Prax - - - - 0 

Regulácia - 2 4 - 6 

1/2022 

Prax - - - 1 1 

Regulácia - 5 4 6 15 

2/2022 

Prax - - - 2 2 

Regulácia - 4 3 3 10 

3/2022 

Prax - - - - 0 

Regulácia 2 - 4 - 6 

4/2022 

Prax - - - - 0 

Regulácia - 1 1 - 2 

5/2022 

Prax - - - - 0 

Regulácia 8 1 1 2 12 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

3.4.6 Aktivity Aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ 

Aliancia naďalej pokračovala v schvaľovaní garantovaných NŠZ57, pričom niektoré zo štandardov aj 

pripomienkovala. Pripomienky k NŠZ boli riešené s autormi a po ich akceptácii zapracovávané do 

finálnych podôb NŠZ. Zoznam predmetných NŠZ schválených Alianciou sa uvádza v Aktivite č. 1, 

v kapitole s názvom: „Činnosti Aliancie sektorových rád“. 

3.5 Prenos inovácií do garantovaných NŠZ 

Vplyv identifikovaných inovácií do odborných vedomostí, zručností, ale aj do charakteristiky 

zaznamenávali autori do garantovaných NŠZ aj v tomto období. Časť odborných vedomostí a 

odborných zručností bola pritom označená v rámci perspektívy ako „budúca“ a časť z nich mala 

 
57 po schválení sektorovými radami v predchádzajúcom období 
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navolenú perspektívu „aktuálna“, tzn., že vplyv inovácií bol výrazný aj v súčasnom období - v rámci 

výkonu zamestnania. 

Aj v tomto období až 18 sektorových rád prepojilo inovácie s odbornými vedomosťami, pričom ich 

počet bol ešte vyšší ako v predchádzajúcom sledovanom období, a to až 45058. Išlo o odborné 

vedomosti s kvalifikačnými úrovňami v rámci SKKR: 2-8, pričom najviac ich bolo použitých na úrovni 

SKKR 4 (úplné stredné všeobecné/odborné vzdelanie) – 128. Najvyšší počet inovácií ovplyvňujúcich 

odborné vedomosti bol zaznamenaný v Sektorovej rade pre energetiku, plyn, elektrinu (81).  

Tabuľka č. 90 Počet odborných vedomostí s perspektívou „budúca“ podľa úrovne SKKR a 
sektorových rád 

P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 8 

1  1    2  3 

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem 
traktoristu a kombajnistu) 

 1      1 

Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)      2  2 

2 1 8 22   9  40 

Banský elektromechanik  2      2 

Banský merač   2     2 

Banský špecialista projektant      3  3 

Banský špecialista technológ      2  2 

Banský technik, mechanik   1     1 

Banský zámočník  2      2 

Lamač   2     2 

Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle   2     2 

Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle   4     4 

Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a 
strojnej údržby) 

  2     2 

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných 
surovín 

  1     1 

Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov  2      2 

Pomocný lamač  2      2 

Strojník briketárne   2     2 

Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín   3     3 

Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín   2     2 

Technológ pre úpravu nerastných surovín      2  2 

Vetrací technik      2  2 

Vodič banskej lokomotívy 1       1 

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle   1     1 

3  33 5     38 

 
58 predtým to bolo 275  
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 8 

Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych 
výrobkov 

  2     2 

Operátor zariadenia na výrobu piva  3      3 

Operátor zariadenia na výrobu vína  2      2 

Predavač mäsa a rýb  5      5 

Sladovník a pivovarník  2      2 

Spracovateľ čaju  2      2 

Spracovateľ hrozna, vinár   3     3 

Spracovateľ korenín a húb  3      3 

Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov  2      2 

Spracovateľ obilia (mlynár)  2      2 

Spracovateľ ovocia a zeleniny  2      2 

Spracovateľ strukovín a okopanín  2      2 

Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov  4      4 

Výrobca nečokoládových cukroviniek  4      4 

4       3 3 

Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe       3 3 

5      1  1 

Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva      1  1 

6      1  1 

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe      1  1 

7  2 1     3 

Chemický technik v priemyselnej výrobe   1     1 

Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a 
farmaceutickej výroby) 

 1      1 

Technik chemik  1      1 

8 4 8 26 5 3 2  48 

Apretovač 3       3 

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle   3     3 

Galvanizér   1     1 

Hutnícky špecialista technológ       1  1 

Hutník neželezných kovov   2     2 

Hutník oceliar  1      1 

Hutník operátor   2     2 

Hutník operátor, údržbár   3     3 

Hutník vysokopeciar  3      3 

Koksár  1      1 

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve   1     1 

Majster (supervízor) v zlievarenstve   2     2 

Morič   1     1 

Odlievač kovov  1      1 

Operátor pokovovania   2     2 

Operátor stroja na valcovanie kovov   1     1 

Operátor zlievarenských strojov a zariadení  1      1 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 8 

Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe 1       1 

Práškový metalurg  1      1 

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe      1  1 

Tavič   2     2 

Technický pracovník v hutníctve   5     5 

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant     3   3 

Zlievarenský technik metalurg    4    4 

Zlievarenský technik technológ   1 1    2 

9 3 15 30     48 

Dispečer v sklárskej a keramickej výrobe   10     10 

Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov   6     6 

Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu  6      6 

Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných 
materiálov 

 1      1 

Pomocný pracovník v sklárskej výrobe 1       1 

Pomocný pracovník vo výrobe a úprave žiaruvzdorných 
materiálov 

1       1 

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu 1       1 

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení   8     8 

Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov  5      5 

Ťahač skleného vlákna  3      3 

Technik 3D tlače   6     6 

11 1 4 2  7 4 3 21 

Inžinier mikrosystémov      3  3 

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe     1 1  2 

Mechanik, opravár metrologických prístrojov  2      2 

Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej výrobe 1       1 

Montér lán a zdvíhacích zariadení  2      2 

PLC programátor     4   4 

Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike     2   2 

Technik mikrosystémov   2     2 

Výskumný pracovník mikrosystémov       3 3 

12 1 4 28 10 6 32  81 

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie   3     3 

Dispečer v plynárenskom priemysle   2     2 

Dispečer v teplárni    1    1 

Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni      8  8 

Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov   3     3 

Inžinier riadenia jadrovej bezpečnosti      2  2 

Konštruktér neštandardných meracích systémov    2    2 

Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni      2  2 

Kvalitár, kontrolór v energetike   2     2 

Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov  1      1 

Odpočtár meracích prístrojov  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 

Operátor parného stroja a kotla (kurič) 1       1 

Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany     1   1 

Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni   9     9 

Prevádzkový laborant v teplárni   4     4 

Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality      3  3 

Špecialista energetik technického a technologického rozvoja      5  5 

Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike      5  5 

Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke (okrem 
jadrovej) 

   4 1   5 

Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu      3  3 

Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení      4  4 

Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie     1   1 

Technik energetik vo výskume a vývoji    3    3 

Technik montáží energetických zariadení  1      1 

Technik podpory inžinieringu v energetike   1     1 

Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy     3   3 

Technik prevádzky vodných elektrární   1     1 

Technik prípravy a realizácie investícií   3     3 

13 1    4 5  10 

Pracovník spracovania a likvidácie odpadov 1       1 

Vodohospodársky dispečer     4 5  9 

17   2   10  12 

Analytik informačných a komunikačných technológií      6  6 

IKT konzultant      1  1 

Špecialista pre analýzu digitálnych stôp      3  3 

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a 
služieb 

  1     1 

Technik prevádzky informačných technológií   1     1 

18   2 8 4 22  36 

Aktuár - odborný pracovník    2    2 

Aktuár špecialista    2    2 

Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov      3  3 

Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve     2   2 

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí      2  2 

Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb   1     1 

Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve    3  1  4 

Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík      2  2 

Odborný pracovník pre zaistenie      2  2 

Realitný maklér   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve      2  2 

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 
poisťovníctva 

     2  2 

Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve     2   2 

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí      2  2 

Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve    1  2  3 
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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 upisovanie, hodnotenie poistných rizík      2  2 

Špecialista pre zaistenie      2  2 

19   3 5 7 12  27 

Asistent réžie    2    2 

Člen hudobnej skupiny    1    1 

Člen tanečného zboru (okrem baletu)    2    2 

Dablér   1     1 

Dramatik      2  2 

Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho umenia      2  2 

Hlavný kameraman      2  2 

Hudobný skladateľ     1   1 

Kameraman     1   1 

Kreatívny producent      1  1 

Retušér   2     2 

Tanečný majster (okrem baletu)     1 3  4 

Tanečný sólista (okrem baletu)     4   4 

Teatrológ      2  2 

22    1 1 4  6 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania      1  1 

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov      1  1 

Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)    1 1 1  3 

23      10  10 

Lekár klinickej biochémie      1  1 

Lekár klinickej farmakológie      1  1 

Lekár klinickej mikrobiológie      1  1 

Lekár laboratórnej medicíny      1  1 

Lekár nukleárnej medicíny      1  1 

Letecký lekár      1  1 

Posudkový lekár      1  1 

Radiačný onkológ      1  1 

Revízny lekár      1  1 

Súdny lekár      1  1 

24 6 44 7 3  2  62 

Hodinár - výrobca, opravár  3      3 

Interiérový dizajnér   1     1 

Klobučník  2      2 

Košikár 2       2 

Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných 
nástrojov) 

  1     1 

Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi  2      2 

Opravár bicyklov a podobných prostriedkov  5      5 

Potápač na výkon prác  2      2 

Pracovník kľúčovej služby  3      3 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 2 3 4 5 6 7 8 

Pracovník krematória 1       1 

Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni  2      2 

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie  4      4 

Rezbár  3      3 

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne    3    3 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, 
tlmočníctva 

     2  2 

Ručný tkáč  2      2 

Rukavičkár  3      3 

Rytec kovu (gravírovanie)  5      5 

Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb   2     2 

Toaletár 3       3 

Údržbár  3      3 

Umelecký keramikár, hrnčiar  1      1 

Umelecký stolár, drevomodelár  3      3 

Vizážista, kolorista   2     2 

Vodič pohrebného motorového vozidla  1      1 

Výrobca a opravár hudobných nástrojov   1     1 

Celkový súčet 17 119 128 32 32 116 6 450 
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; 11 - Sektorová rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 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; 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. 6. 2022 

Takmer rovnaký počet bol zaznamenaný aj pri vplyve inovácií na odborné zručnosti, a to pri 448 

odborných zručnostiach v 19-tich sektorových radách, opäť na úrovniach SKKR 2-8. Najviac 

odborných zručností bolo priradených59 v rámci Sektorovej rade pre energetiku, plyn, elektrinu (80). 

Prevládala úroveň SKKR 3 – stredné odborné vzdelanie (129). 

  

 
59 tak ako tomu bolo pri odborných vedomostiach 
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Tabuľka č. 91 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  1    2  3 

Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)      2  2 

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem 
traktoristu a kombajnistu) 

 1      1 

2  12 20   7  39 

Vodič banskej lokomotívy  2      2 

Lamač  1 2     3 

Strojník briketárne   5     5 

Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov  2      2 

Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín   3     3 

Banský elektromechanik  4      4 

Banský zámočník  1      1 

Majster (revírnik) strojnej údržby v ťažobnom priemysle   3     3 

Majster (revírnik) elektroúdržby v ťažobnom priemysle   2     2 

Technológ pre úpravu nerastných surovín      1  1 

Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle   1     1 

Banský technik, mechanik   1     1 

Banský špecialista technológ      2  2 

Vetrací technik      2  2 

Banský špecialista projektant      2  2 

Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem 
elektroúdržby a strojnej údržby) 

  2     2 

Pomocný lamač  2      2 

Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných 
surovín 

  1     1 

3  33 5     38 

Spracovateľ korenín a húb  3      3 

Predavač mäsa a rýb  5      5 

Spracovateľ čaju  2      2 

Sladovník a pivovarník  2      2 

Výrobca nečokoládových cukroviniek  4      4 

Spracovateľ obilia (mlynár)  2      2 

Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych 
výrobkov 

  2     2 

Operátor zariadenia na výrobu piva  3      3 

Spracovateľ hrozna, vinár   3     3 

Operátor zariadenia na výrobu vína  2      2 

Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov  2      2 

Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov  4      4 

Spracovateľ strukovín a okopanín  2      2 

Spracovateľ ovocia a zeleniny  2      2 

4       3 3 

Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe       3 3 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

5      1  1 

Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva      1  1 

7   1     1 

Chemický technik v priemyselnej výrobe   1     1 

8 3 7 24 6 4 3  47 

Hutník operátor, údržbár   3     3 

Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe 1       1 

Operátor zlievarenských strojov a zariadení  2      2 

Hutník vysokopeciar  1      1 

Apretovač 2       2 

Morič   1     1 

Galvanizér   2     2 

Operátor pokovovania   2     2 

Práškový metalurg  1      1 

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve   2     2 

Technický pracovník v hutníctve   5     5 

Zlievarenský technik technológ    2    2 

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant     4   4 

Zlievarenský technik metalurg    4    4 

Majster (supervízor) v zlievarenstve   3     3 

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle   2     2 

Hutnícky špecialista technológ       2  2 

Koksár  1      1 

Operátor stroja na valcovanie kovov   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe      1  1 

Odlievač kovov  1      1 

Hutník oceliar  1      1 

Hutník neželezných kovov   2     2 

Tavič   1     1 

9 4 27 30     61 

Pomocný pracovník vo výrobe stavebných a izolačných 
materiálov 

1       1 

Pomocný pracovník vo výrobe keramiky a porcelánu 2       2 

Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných 
materiálov 

 9      9 

Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov   6     6 

Pomocný pracovník v sklárskej výrobe 1       1 

Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných 
materiálov 

 6      6 

Dispečer v sklárskej a keramickej výrobe   10     10 

Ťahač skleného vlákna  3      3 

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení   9     9 

Technik 3D tlače   5     5 

Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu  9      9 

10      1  1 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Strojársky špecialista konštruktér, projektant      1  1 

11 1 5 2  7 6 3 24 

Špecialista elektronických zariadení      1  1 

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe     1 1  2 

Montér lán a zdvíhacích zariadení  2      2 

Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike     2 1  3 

Mechanik, opravár metrologických prístrojov  3      3 

Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej výrobe 1       1 

PLC programátor     4   4 

Technik mikrosystémov   2     2 

Inžinier mikrosystémov      3  3 

Výskumný pracovník mikrosystémov       3 3 

12 1 4 26 10 6 33  80 

Technik montáží energetických zariadení  1      1 

Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych 
zdrojov 

  3     3 

Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu      3  3 

Mechanik, opravár vodomerov, plynomerov  1      1 

Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality      3  3 

Špecialista energetik technického a technologického rozvoja      5  5 

Technik prípravy a realizácie investícií   3     3 

Dispečer v plynárenskom priemysle   2     2 

Kvalitár, kontrolór v energetike   2     2 

Dispečer v teplárni    1    1 

Dispečer prenosu a distribúcie elektrickej energie   3     3 

Operátor parného stroja a kotla (kurič) 1       1 

Špecialista riadenia bezpečnosti v energetickej prevádzke 
(okrem jadrovej) 

   4 1   5 

Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni   8     8 

Prevádzkový laborant v teplárni   3     3 

Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni      2  2 

Inžinier riadenia jadrovej bezpečnosti      2  2 

Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany     1   1 

Technik prevádzky vodných elektrární   1     1 

Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie     1   1 

Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy     3   3 

Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení      4  4 

Technik podpory inžinieringu v energetike   1     1 

Konštruktér neštandardných meracích systémov    2    2 

Technik energetik vo výskume a vývoji    3    3 

Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej 
energetike 

     5  5 

Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni      9  9 

Odpočtár meracích prístrojov  2      2 

13 1  1  2 6  10 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Pracovník spracovania a likvidácie odpadov 1       1 

Vodohospodársky dispečer     2 6  8 

Hrádzny, hatiar   1     1 

14   2     2 

Technik automatizácie budov   1     1 

Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)   1     1 

17      3  3 

Analytik informačných a komunikačných technológií      2  2 

Špecialista pre analýzu digitálnych stôp      1  1 

18   1 8 4 21  34 

Aktuár - odborný pracovník    2    2 

Aktuár špecialista    2    2 

Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve    2  2  4 

Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve    2  2  4 

Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí      2  2 

Realitný maklér   1     1 

Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí      2  2 

Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík      2  2 

Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík      2  2 

Špecialista pre zaistenie      1  1 

Odborný pracovník pre zaistenie      2  2 

Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve     2   2 

Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve     2   2 

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti 
poisťovníctva 

     2  2 

Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve      2  2 

Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov      2  2 

19   4 4 6 10  24 

Hlavný kameraman      2  2 

Kameraman     1   1 

Asistent réžie    2    2 

Titulkovač   1     1 

Hudobný skladateľ     1   1 

Kreatívny producent      1  1 

Člen tanečného zboru (okrem baletu)    2    2 

Tanečný sólista (okrem baletu)     3   3 

Tanečný majster (okrem baletu)     1 3  4 

Dablér   1     1 

Teatrológ      1  1 

Historik, teoretik, kritik audiovizuálneho umenia      1  1 

Dramatik      2  2 

Retušér   2     2 

22    2 1 4  7 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti interného auditu      1  1 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a 
poisťovníctva) 

   2 1 1  4 

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a 
financovania 

     1  1 

23      10  10 

Posudkový lekár      1  1 

Lekár klinickej biochémie      1  1 

Lekár klinickej mikrobiológie      1  1 

Lekár nukleárnej medicíny      1  1 

Lekár klinickej farmakológie      1  1 

Lekár laboratórnej medicíny      1  1 

Letecký lekár      1  1 

Revízny lekár      1  1 

Súdny lekár      1  1 

Radiačný onkológ      1  1 

24 6 40 9 3  2  60 

Hodinár - výrobca, opravár  2      2 

Vodič pohrebného motorového vozidla  1      1 

Umelecký stolár, drevomodelár  3      3 

Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb   2     2 

Rezbár  2      2 

Potápač na výkon prác  2      2 

Pracovník kľúčovej služby  3      3 

Interiérový dizajnér   1     1 

Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické 
čistenie 

 4      4 

Toaletár 3       3 

Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni  2      2 

Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne    3    3 

Ručný tkáč  2      2 

Klobučník  2      2 

Pracovník krematória 1       1 

Opravár bicyklov a podobných prostriedkov  5      5 

Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi  2      2 

Rytec kovu (gravírovanie)  3      3 

Výrobca a opravár hudobných nástrojov   1     1 

Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných 
nástrojov) 

  2     2 

Košikár 2       2 

Rukavičkár  3      3 

Umelecký keramikár, hrnčiar  1      1 

Údržbár  3      3 

Vizážista, kolorista   3     3 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 
Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 
radu 

2 3 4 5 6 7 8 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, 
tlmočníctva 

     2  2 

Celkový súčet 16 129 125 33 30 109 6 448 
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; 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; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a 
telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny 
priemysel; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - 
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

Konkrétne informácie o vplyve inovácií na OV/OZ alebo charakteristiku v rámci vybraných NŠZ sa 

uvádzajú v jednotlivých Informáciách tajomníkov. 

3.5.1 Vplyv inovácií a inovačných trendov na charakteristiku, odborné vedomosti 

a odborné zručnosti 

V tomto období60 sa počet kategórií inovácií, ktoré ovplyvnili vo vybraných NŠZ charakteristiku 

o jednu znížil, a to na 21. Z realizovanej analýzy vyplýva, že:  

a) opäť, tak ako v predchádzajúcom období, najvýraznejšie (niekoľkonásobne oproti iným 

kategóriám) ovplyvnila charakteristiku NŠZ inovácia „Digitalizácia“, 

b) najmenej ovplyvnili charakteristiku NŠZ inovácie „Koordinovaná realizácia opatrení v prípade 

krízovej situácie“ a „Technológia distribuovaných záznamov a blockchain“ a 

c) mesiac, v ktorom autori najviac zadávali ovplyvnenie charakteristiky inováciami bol máj 2022. 

Tabuľka č. 92 Inovácie ovplyvňujúce charakteristiky NŠZ 

Názov kategórie inovácií 
Charakteristika 

Spolu 
3/2022 4/2022 5/2022 

3D technológie a materiály 8 2 6 16 

Alternatívne palivá a pohony 11  3 14 

Automatizácia 6 10 26 42 

Big Data 7 24 13 44 

Digitalizácia 93 66 93 252 

Digitálna bezpečnosť 5  7 12 

 
60 oproti predchádzajúcemu 



   
 

349 

Názov kategórie inovácií 
Charakteristika 

Spolu 
3/2022 4/2022 5/2022 

Drony 2 2 12 16 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 4 4 3 11 

Internet vecí (IoT) 14 10 16 40 

Komunikačné siete novej generácie 24 4 14 42 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 
situácie 

  1 1 

Nové materiály 43 3 14 60 

Nové metódy 39 17 42 98 

Nové potraviny  4 3 7 

Robotizácia 14 12 23 49 

Rozvoj informačných technológií 10 1 12 23 

Smart technológie 37 23 34 94 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain   2 2 

Umelá inteligencia 20 11 34 65 

Virtuálna a rozšírená realita 17 4 7 28 

Zelená ekonomika 14 3 11 28 

Celkový súčet 368 200 376 944 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

Oproti minulému sledovanému obdobiu sa zvýšil počet odborných vedomostí v garantovaných NŠZ, 

ktoré boli ovplyvnené určitou inováciou na 3 830. Z nižšie uvedenej tabuľky, týkajúcej sa vplyvu 

inovácií na odborné vedomosti, je možné konštatovať, že:  

a) v každom sledovanom mesiaci opäť najvýraznejšie ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ 

inovácia „Digitalizácia“, 

b) najmenej ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ inovácia „Gamifikácia“ a „Koordinovaná 

realizácia opatrení v prípade krízovej situácie“, 

c) mesiac, v ktorom autori najviac zadávali ovplyvnenie odborných vedomostí inováciami bol 

mesiac máj 2022. 

Tabuľka č. 93 Inovácie ovplyvňujúce odborné vedomosti v NŠZ 

Názov kategórie inovácií 
Odborné vedomosti 

Spolu 
3/2022 4/2022 5/2022 

3D technológie a materiály 10 5 11 26 

Alternatívne palivá a pohony 27 7 17 51 

Automatizácia 30 33 68 131 

Big Data 31 43 61 135 

Digitalizácia 420 304 599 1323 
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Názov kategórie inovácií 
Odborné vedomosti 

Spolu 
3/2022 4/2022 5/2022 

Digitálna bezpečnosť 65 7 42 114 

Drony 6  32 38 

Gamifikácia  1  1 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 6 19 25 50 

Internet vecí (IoT) 77 13 80 170 

Komunikačné siete novej generácie 113 39 87 239 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie 3 1  4 

Nové materiály 105 33 34 172 

Nové metódy 150 122 115 387 

Nové potraviny 1 4 3 8 

Robotizácia 45 28 62 135 

Rozvoj informačných technológií 45 17 51 113 

Smart technológie 142 95 91 328 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 2 2 4 8 

Umelá inteligencia 75 30 160 265 

Virtuálna a rozšírená realita 38 11 30 79 

Zelená ekonomika 29 3 21 53 

Celkový súčet 1420 817 1593 3830 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

Oproti minulému sledovanému obdobiu sa zvýšil aj počet odborných zručností v garantovaných NŠZ, 

ktoré boli ovplyvnené určitou inováciou, a to na 3 312. Z nižšie uvedenej tabuľky, týkajúcej sa vplyvu 

inovácií na odborné zručnosti, je možné konštatovať, že:  

a) v každom sledovanom mesiaci opäť najvýraznejšie ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ 

inovácia „Digitalizácia“, 

b) najmenej ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia „Koordinovaná realizácia opatrení v 

prípade krízovej situácie“, 

c) mesiac, v ktorom autori najviac zadávali ovplyvnenie odborných zručností inováciami bol 

mesiac marec 2022. 

Tabuľka č. 94 Inovácie ovplyvňujúce odborné zručnosti v NŠZ 

Názov kategórie inovácií 
Odborné zručnosti 

Spolu 
3/2022 4/2022 5/2022 

3D technológie a materiály 10 7 10 27 

Alternatívne palivá a pohony 27 5 15 47 

Automatizácia 36 32 58 126 

Big Data 30 45 41 116 
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Názov kategórie inovácií 
Odborné zručnosti 

Spolu 
3/2022 4/2022 5/2022 

Digitalizácia 343 246 378 967 

Digitálna bezpečnosť 48 3 25 76 

Drony 5 1 30 36 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 5 26 39 70 

Internet vecí (IoT) 75 15 74 164 

Komunikačné siete novej generácie 111 41 48 200 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie 3 1 - 4 

Nové materiály 83 41 32 156 

Nové metódy 176 83 104 363 

Nové potraviny 1 4 3 8 

Robotizácia 67 31 83 181 

Rozvoj informačných technológií 44 19 41 104 

Smart technológie 135 89 97 321 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 1 2 5 8 

Umelá inteligencia 69 38 107 214 

Virtuálna a rozšírená realita 36 13 22 71 

Zelená ekonomika 27 3 23 53 

Celkový súčet 1332 745 1235 3312 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022 

V nižšie uvedenej sumárnej tabuľke sú zobrazené informácie o schválení či zamietnutí, resp. 

o existencii návrhu inovácie k NŠZ. Ak autor návrh inovácie od iného experta neschválil, tak do NŠZ 

pridaný nebol. Spolu za sledované obdobie bolo zadaných do IS NSP/SRI 2 229 návrhov inovácií 

k NŠZ, pričom iba 224 z nich bolo autormi zamietnutých, tzn., že autori väčšinu z návrhov od 

ostatných expertov akceptovali.  

Za celé sledované obdobie najviac návrhov pridali experti v rámci Sektorovej rady pre informačné 

technológie a telekomunikácie (402). Naopak, najmenej návrhov pridali experti v rámci Sektorovej 

rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel (9).
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Tabuľka č. 95 Počet schválených/zamietnutých inovácií z návrhov, resp. návrhy inovácií k NŠZ 

Názov kategórie inovácií 
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3D technológie a materiály 9 1  1 11 4 1  1 6 9 1  2 12 29 

Alternatívne palivá a pohony 18 6  4 28 1 2  5 8 8 4  1 13 49 

Automatizácia 22 3  2 27 25 4  2 31 22 7  2 31 89 

Big Data 16 3  1 20 28 3  2 33 24 6 6 3 39 92 

Biotechnológia           1    1 1 

Digitalizácia 157 30 1 12 200 133 19 12 19 183 194 25  17 236 619 

Digitálna bezpečnosť 8 5  1 14  1 1 1 3 6 5  2 13 30 

Drony 6 1  5 12 2   1 3 16 1 2 1 20 35 

Gamifikácia  1  1 2  1 1  2      4 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 5    5 6   3 9 6    6 20 

Internet vecí (IoT) 26 6  7 39 13 1  2 16 33 8  10 51 106 

Komunikačné siete novej generácie 36 7  2 45 7 1 1 1 10 20 7  4 31 86 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade 
krízovej situácie 

1 1  1 3 1    1 2    2 6 

Nové materiály 58 22  2 82 13 9  6 28 16 8  7 31 141 

Nové metódy 69 16 3 4 92 53 10  2 65 67 12  3 82 239 
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Názov kategórie inovácií 
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Nové potraviny   1  1 2 2  1 5 1 2  1 4 10 

Robotizácia 27 4  5 36 16 5  1 22 32 9 4 11 56 114 

Rozvoj informačných technológií 20 6  1 27 5 4 1  10 25 5 4 3 37 74 

Smart technológie 48 10 2 7 67 31 3  8 42 55 6  14 75 184 

Technológia distribuovaných záznamov a 
blockchain 

 3   3 1 1  1 3 2 2  2 6 12 

Umelá inteligencia 38 5 1 4 48 29 4  2 35 60 5 2 8 75 158 

Virtuálna a rozšírená realita 27 2 1 2 32 13   1 14 18 2  7 27 73 

Zelená ekonomika 21 4 1 3 29 7    7 19 1  2 22 58 

Celkový súčet 612 136 10 65 823 390 71 16 59 536 636 116 18 100 870 2229 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 6. 2022
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3.5.2 Vyhodnotenie vplyvu inovácií a inovačných trendov na odborné vedomosti, 

odborné zručnosti a charakteristiku podľa sektorovo-kompetenčných úrovní 

Analýza zrealizovaná z novších údajov – stav k 1. 5. 2022 (oproti minulému obdobiu61) poukázala na 

ďalšie zmeny v pôsobení inovácií a inovačných trendov na odborné vedomosti, odborné zručnosti či 

charakteristiku v nadväznosti na sektorovo kompetenčné úrovne. Podľa prevodníka62 uvedeného 

v predchádzajúcej priebežnej správe bol detailne sledovaný a rozanalyzovaný vplyv inovácií na OV, 

OZ a charakteristiku NŠZ. 

Rovnako ako v minulom období, kedy boli inováciami najviac63 ovplyvnené odborné vedomosti na 

vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni, aj v tomto období inovácie najviac ovplyvnili odborné 

vedomosti na úrovni SKKR 6 – 8. V rámci globálnej sektorovo-kompetenčnej úrovne inovácia 

„Digitalizácia“ najviac ovplyvnila odborné vedomosti, a to opäť na úrovni SKKR 7. Aj v tomto období 

boli odborné vedomosti na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni ovplyvňované inováciami 5-krát 

menej ako odborné vedomosti na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni.  

Čo sa týka kategórie Digitalizácia – najčastejšie bola použitá nasledujúca inovácia: „Mobilné 

zariadenia vo vzdelávaní“, druhou najvyužívanejšou inováciou v tejto kategórii bola: „Otvorené 

vzdelávacie možnosti“. 

Ďalšie zistenia sú nasledovné: 

1. Na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné vedomosti kategória: 

„Digitalizácia“ a rovnakým dielom aj „Nové metódy“, 

2. Na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné vedomosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Nové metódy“, 

3. Na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné vedomosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Smart technológie“, 

 
61 informácie z IS NSP/SRI k 10. februáru 2022 
62 nízka sektorovo kompetenčná úroveň predstavuje rozmedzie SKKR 2 - 3 v rámci OV, OZ, či charakteristiky, 
stredná sektorovo kompetenčná úroveň predstavuje rozmedzie SKKR 4 - 5 a vysoká sektorovo kompetenčná 
úroveň predstavuje rozmedzie SKKR 6 - 8 
63 najčastejšie boli ovplyvnené inováciou “Digitalizácia” 
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4. Najmenej ovplyvnila odborné vedomosti, v tomto období, inovácia “Gamifikácia” a 

minimálny vplyv mali aj kategórie: “Technológia distribuovaných záznamov a blockchain” a 

“Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie”. 

Tabuľka č. 96 Vplyv inovácií na odborné vedomosti podľa sektorovo kompetenčných úrovní 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Tabuľka č. 97 Vplyv inovácií na odborné vedomosti podľa výšky SKKR  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 

Nasledujúca tabuľka graficky znázorňuje „naplnenosť“ inováciami v súvislosti s ich vplyvom 

a využívaním v rámci NŠZ pri odborných vedomostiach za jednotlivé sektorové rady.   
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Tabuľka č. 98 Vplyv inovácií na odborné vedomosti – podľa jednotlivých sektorových rád 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že najvýraznejšie prepojenie inovácií s odbornými vedomosťami 

bolo identifikované za Sektorovú radu vzdelávanie, výchovu a šport (najväčší vplyv mala na odborné 

vedomosti kategória inovácie: „Digitalizácia“, s dôrazom na „Mobilné zariadenia vo vzdelávaní“) 

a druhé miesto sa týkalo Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu – s najväčším vplyvom 

kategórie inovácie „Nové metódy“ s dôrazom na „Inovácie v procese (v bani)“. Najmenej prepojení 

inovácií s odbornými vedomosťami bolo zaznamenaných za Sektorovú radu pre automobilový 

priemysel a strojárstvo.  

„Digitalizácia“ všeobecne ako inovácia vplývala rôzne na odborné vedomosti v rámci NŠZ vo väčšine 

sektorových rád – okrem: Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo a Sektorovej rady 

pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel. V tomto období významná kategória inovácií 

„Nové metódy“ vplývala na odborné vedomosti v NŠZ taktiež vo väčšine sektorových rád – okrem: 

Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorovej rady pre dopravu, logistiku 

a poštové služby, Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, Sektorovej 

rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu a Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie.  

V súvislosti s vplyvom inovácií na odborné zručnosti je možné konštatovať, že prišlo64 k nárastu počtu 

zručností, ktoré boli ovplyvnené inováciami, pričom sa to týkalo najmä zručností na vysoko sektorovej 

kompetenčnej úrovni. Odborné zručnosti najviac ovplyvnila inovácia „Digitalizácia“, pričom išlo 

o odborné zručnosti na úrovni SKKR 7. Čo sa týka kategórie „Digitalizácie“ – tu dominovala kategória 

inovácie: „Online interná a externá komunikácia“, druhou najvyužívanejšou inováciou v tejto kategórii 

bola „Digitalizácia, softverizácia“. 

  

 
64 oproti minulému obdobiu 
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Tabuľka č. 99 Vplyv inovácií na odborné zručnosti podľa sektorovo kompetenčných úrovní 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Tabuľka č. 100 Vplyv inovácií na odborné zručnosti podľa výšky SKKR  

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 

Ďalšie zistenia sú nasledovné: 

1. Na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné zručnosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Nové metódy“, 

2. Na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni opäť najviac ovplyvnila odborné zručnosti 

kategória: „Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Nové metódy“, 

3. Na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné zručnosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo znova o „Nové metódy“, 

4. Najmenej ovplyvnila odborné zručnosti, v tomto období, inovácia “Biotechnológia” a 

minimálny vplyv mali aj kategórie: “Gamifikácia” a “Nové a inovatívne potraviny”. 
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Tabuľka č. 101 Vplyv inovácií na odborné zručnosti – podľa jednotlivých sektorových rád 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že v sledovanom období bolo najviac prepojení inovácií 

s odbornými zručnosťami zrealizovaných v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport (najväčší 

vplyv na odborné zručnosti tu mala kategória inovácie: „Digitalizácia“) a druhé miesto sa týkalo 

Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie – s najväčším vplyvom kategórie 

inovácie „Digitalizácia“ na odborné zručnosti. Najmenej prepojení inovácií s odbornými zručnosťami 

bolo opäť zaznamenaných v Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu.  

Najvýznamnejšou kategóriou inovácií, ktorá vo všeobecnosti ovplyvnila odborné zručnosti v rôznych 

NŠZ vo viacerých sektorových radách, bola „Digitalizácia“. Jej vplyv bol zaznamenaný vo všetkých 

sektorových radách. Významnou inováciou boli aj „Nové metódy“. Na druhej strane najmenej 

ovplyvnili odborné zručnosti nasledujúce tri inovácie: „Biotechnológia“, „Gamifikácia“ a „Nové 

a inovatívne potraviny“. 

Čo sa týka vplyvu inovácií na charakteristiky – aj tu boli najviac ovplyvnené NŠZ v rámci vysokej 

sektorovo kompetenčnej úrovne (SKKR 7) a najčastejšie ich ovplyvnila „Digitalizácia“. V kategórii 

digitalizácie dominovala inovácia „Digitalizácia, softverizácia“ a druhou najvplyvnejšou inováciou bola 

kategória „Nové metódy“. 
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Tabuľka č. 102 Vplyv inovácií na charakteristiku podľa sektorovo kompetenčných úrovní 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Tabuľka č. 103 Vplyv inovácií na charakteristiku podľa výšky SKKR  

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 5. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 

Ďalšie zistenia sú nasledovné: 

1. Na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni (SKKR 2 – 3) najviac ovplyvnila charakteristiku 

kategória: „Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Robotizáciu“, 

2. Na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni (SKKR 4 – 5) opäť najviac ovplyvnila 

charakteristiku kategória: „Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Smart technológie“, 

3. Na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni (SKKR 6 – 8) najviac ovplyvnila charakteristiku do 

tretice kategória: „Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Nové metódy“, 
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4. Najmenej ovplyvnila charakteristiku, v tomto období, inovácia “Biotechnológia” a minimálny 

vplyv mali aj kategórie: “Gamifikácia” a “Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 

situácie”. 

3.5.3 Vyhodnotenie vplyvu inovácií a inovačných trendov na všeobecné kľúčové 

kompetencie a špecifické kľúčové kompetencie podľa sektorovo-kompetenčných 

úrovní 

Inovácie a inovačné trendy, ktoré súvisia najmä s realizáciou nových či vylepšených produktov, služieb, 

procesov, organizáciou, systémom, technológiami a pod. v sektoroch výraznou mierou vplývajú aj na 

všeobecné/špecifické kľúčové kompetencie ľudských zdrojov. Napredovanie ako činiteľ 

konkurencieschopnosti aktívne využíva inovačné procesy a tomu je potrebné rýchlo prispôsobovať aj 

ľudský faktor.  

Všeobecné kľúčové kompetencie ako kompetencie a gramotnosti, ktoré sú dôležité pri ktorejkoľvek 

ľudskej činnosti, na výkon zamestnania nevynímajúc, sú výraznou mierou ovplyvňované rôznymi 

inováciami. Špecifické kľúčové kompetencie zahŕňajúce rôzne schopnosti a zdatnosti, ktoré na jednej 

strane ovplyvňujú, ale aj samé sú následne ovplyvňované rôznymi inováciami. Pomocou viacerých z 

nich65 sa pre potreby inovačných procesov využívajú invencie, ktoré vyvolávajú efektívne zmeny 

v ekonomickom rozvoji a následne sa takto inovácie môžu úspešne presadiť na trhu.  

V súvislosti s vyhodnotením vplyvu inovácií na všeobecné kľúčové kompetencie je možné 

konštatovať, že na rôzne kompetencie a gramotnosti vplývajú rôzne inovácie, a to rôznou mierou. 

Gramotnosti a kompetencie jedinec využíva pri zužitkovávaní nadobudnutých vedomostí a následne 

používaní rôznych zručností. Čiže ich prepojenie na odborné vedomosti a odborné zručnosti je 

priame. Tak ako pri odborných vedomostiach a zručnostiach, i tu bolo potrebné zadefinovať sektorovo 

kompetenčné úrovne, ktoré sú naviazané na výšku SKKR. Nasledujúca tabuľka ukazuje prevodník, ktorý 

bol použitý aj v predchádzajúcom prípade.  

Tabuľka č. 104 Určenie sektorovo kompetenčných úrovní podľa výšky SKKR 

P. č. Sektorovo kompetenčná úroveň Výška SKKR 

1 nízka 2 - 3 

2 stredná 4 - 5 

3 vysoká 6 - 8 

 

 
65 napr. kreativita, kritické myslenie, podnikavosť a pod. 
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Vplyv inovácií na všeobecné kľúčové kompetencie 

Ak berieme do úvahy vplyv inovácií na jednotlivé všeobecné kľúčové kompetencie, ktoré sú napojené 

na odborné vedomosti a zručnosti, tak nasledujúca tabuľka ukazuje, na akej sektorovo kompetenčnej 

úrovni boli všeobecné kľúčové kompetencie najviac alebo najmenej ovplyvnené inováciami. Nie každá 

inovácia prirodzene vplývala na každú jednu všeobecnú kľúčovú kompetenciu, rovnako tak následne aj 

vplyv inovácií bol na jednotlivé všeobecné kľúčové kompetencie identifikovaný inou mierou. Ako 

príklad je možné uviesť všeobecnú kľúčovú kompetenciu: „Digitálna gramotnosť“, kedy na ňu vplývajú 

najmä tieto kategórie inovácií:  

a) Big Data, 

b) Digitalizácia, 

c) Informačná a kybernetická bezpečnosť, 

d) Internet vecí, 

e) Robotizácia, 

f) Rozvoj informačných technológií, 

g) Technológia distribuovaných záznamov a blockchain a  

h) Umelá inteligencia. 

Tabuľka poukazuje na skutočnosť, že najviac bola inováciami ovplyvnená Environmentálna 

gramotnosť, pričom najviac to bolo na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. Najmenej boli 

inováciami ovplyvnené Osobnostné a emocionálne kompetencie. V súvislosti s rozdelením do 

sektorovo kompetenčných úrovní – najviac boli ovplyvnené všeobecné kľúčové kompetencie 

inováciami v rámci vysokej sektorovo kompetenčnej úrovne, viac ako o polovicu menej to bolo na 

strednej sektorovo kompetenčnej úrovni. Zjavným trendom je, že čím je vyššia sektorovo 

kompetenčná úroveň, tým vyšší počet inovácií bol v rámci odborných vedomostí a odborných zručností 

zaregistrovaný v garantovaných66 NŠZ.  

  

 
66 schválených sektorovými radami  
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Tabuľka č. 105 Vplyv inovácií na všeobecné kľúčové kompetencie podľa sektorovo kompetenčných 
úrovní (s dopadom v rámci OV a OZ) 

Všeobecné kľúčové kompetencie 

Sektorovo kompetenčná úroveň 

N
íz

ka
 

St
re

d
n

á 

V
ys

o
ká

 

G
lo

b
ál

n
a

 

Digitálna gramotnosť 283 1353 3321 4957 

Ekonomická a finančná gramotnosť 200 756 1637 2593 

Environmentálna gramotnosť 471 1703 3289 5463 

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk 255 1298 2967 4520 

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk 230 1104 2659 3993 

Matematická gramotnosť 248 1244 3078 4570 

Mediálna gramotnosť 168 876 2458 3502 

Občianske kompetencie 328 1332 3196 4856 

Osobnostné a emocionálne kompetencie 126 586 1035 1747 

Schopnosť učiť sa 253 1233 3225 4711 

Sociálne kompetencie 221 1071 2525 3817 

Technická gramotnosť 410 1408 2086 3904 

Zdravotná gramotnosť 244 1107 2474 3825 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 5. 2022  

Pri analyzovaní vplyvu inovácií na všeobecné kľúčové kompetencie, ktoré vychádzali iba z odborných 

vedomostí je možné konštatovať rovnaký trend, pričom rovnako tomu je aj pri odborných 

zručnostiach. Tým že identifikovaný vplyv inovácií na odborné vedomosti a odborné zručnosti sa v 

najväčšej miere nachádza vo vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni, vplyv inovácií na všeobecné 

kľúčové kompetencie je najvýraznejší práve tu. 

Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie 

Ak berieme do úvahy vplyv inovácií na jednotlivé špecifické kľúčové kompetencie, na ktoré sú 

napojené odborné vedomosti a zručnosti, tak nižšie uvedená tabuľka ukazuje, na akej sektorovo 

kompetenčnej úrovni boli špecifické kľúčové kompetencie najviac alebo najmenej ovplyvnené 

inováciami. Aj tu platilo pravidlo, že nie každá inovácia vplývala na každú jednu špecifickú kľúčovú 

kompetenciu, rovnako tak aj vplyv inovácií bol na jednotlivé špecifické kľúčové kompetencie 

identifikovaný inou mierou. Ako príklad je možné uviesť špecifickú kľúčovú kompetenciu: 

„Organizovanie a plánovanie práce“, kedy na ňu vplývajú najmä tieto kategórie inovácií:  

a) Automatizácia, 

b) Big Data, 
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c) Digitalizácia, 

d) Inovácie ako reakcia na pandémiu, 

e) Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie, 

f) Umelá inteligencia a  

g) Zelená ekonomika. 

Vzhľadom na to, že špecifické kľúčové kompetencie majú tri úrovne: elementárnu, pokročilú a vysokú, 

vplyv inovácií na ne bol rozanalyzovaný za každú jednu z úrovní, pričom ich vplyv bol identifikovaný 

v rámci odborných vedomostí a odborných zručností spolu. V rámci elementárnej úrovne – z nižšie 

uvedenej tabuľky vyplýva, že najviac, cez odborné vedomosti a odborné zručnosti, bola inováciami 

ovplyvnená Tvorivosť (kreativita), pričom najviac to bolo zrejmé na vysokej sektorovo kompetenčnej 

úrovni. Najmenej bol inováciami ovplyvnený Talent. V súvislosti s rozdelením do sektorovo 

kompetenčných úrovní boli inováciami najviac ovplyvnené špecifické kľúčové kompetencie v rámci 

strednej sektorovo kompetenčnej úrovne a až následne v rámci vysoko sektorovej kompetenčnej 

úrovne.  

Tabuľka č. 106 Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie – elementárna úroveň, podľa 
sektorovo kompetenčných úrovní (s dopadom v rámci OV a OZ)  

Špecifické kľúčové kompetencie – elementárna úroveň 

Sektorovo kompetenčná úroveň 

N
íz

ka
 

St
re

d
n

á 

V
ys

o
ká

 

G
lo

b
ál

n
a

 

Podnikavosť 16 68 402 486 

Telesná zdatnosť 35 136 167 338 

Manuálna zručnosť 23 179 343 545 

Talent 8 48 32 88 

Tvorivosť (kreativita) 56 252 304 612 

Manažérske kompetencie - Organizovanie a plánovanie práce 120 261 25 406 

Manažérske kompetencie - Vodcovské schopnosti 7 54 210 271 

Manažérske kompetencie - Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť 
zodpovednosť 

46 88 2 136 

Myslenie - Analytické myslenie 67 204 6 277 

Myslenie - Kritické myslenie 19 103 46 168 

Myslenie - Strategické a koncepčné myslenie 51 183 19 253 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 5. 2022  
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Pri analyzovaní vplyvu inovácií na špecifické kľúčové kompetencie na elementárnej úrovni, ktoré 

vychádzali iba z odborných vedomostí alebo iba z odborných zručností je možné konštatovať iný trend 

ako pri všeobecných kľúčových kompetenciách. Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie 

v rámci elementárnej úrovne sa v najväčšej miere objavil na strednej sektorovo kompetenčnej 

úrovni – čo sa týka odborných vedomostí. Ak posudzujeme vplyv inovácií cez odborné zručnosti, 

v tomto prípade bola najvyššia miera vplyvu zaznamenaná na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. 

V rámci pokročilej úrovne – z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že najviac, cez odborné vedomosti a 

odborné zručnosti, bola inováciami ovplyvnená opäť Tvorivosť (kreativita), pričom najviac to bolo 

zrejmé na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. Najmenej bol inováciami ovplyvnený opäť Talent. 

V súvislosti s rozdelením do sektorovo kompetenčných úrovní boli inováciami najviac ovplyvnené 

špecifické kľúčové kompetencie v rámci vysokej sektorovo kompetenčnej úrovne.  

Tabuľka č. 107 Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie – pokročilá úroveň, podľa 
sektorovo kompetenčných úrovní (s dopadom v rámci OV a OZ)  

Špecifické kľúčové kompetencie – pokročilá úroveň 

Sektorovo kompetenčná úroveň 
N

íz
ka

 

St
re

d
n

á 

V
ys

o
ká

 

G
lo

b
ál

n
a

 

Podnikavosť 0 188 243 431 

Telesná zdatnosť 108 172 244 524 

Manuálna zručnosť 241 659 370 1270 

Talent 6 17 99 122 

Tvorivosť (kreativita) 56 510 1865 2431 

Manažérske kompetencie - Organizovanie a plánovanie práce 44 662 896 1602 

Manažérske kompetencie - Vodcovské schopnosti 2 210 1101 1313 

Manažérske kompetencie - Schopnosť prijímať rozhodnutia 
a niesť zodpovednosť 

21 370 324 715 

Myslenie - Analytické myslenie 42 737 819 1598 

Myslenie - Kritické myslenie 2 175 848 1025 

Myslenie - Strategické a koncepčné myslenie 27 532 1054 1613 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 5. 2022  

Pri analyzovaní vplyvu inovácií na špecifické kľúčové kompetencie na pokročilej úrovni, ktoré 

vychádzali iba z odborných vedomostí alebo iba z odborných zručností je možné konštatovať rovnaký 

trend ako pri všeobecných kľúčových kompetenciách. Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie 

v rámci pokročilej úrovne sa v najväčšej miere objavil na vysoko sektorovo kompetenčnej úrovni – čo 

sa týka odborných vedomostí, rovnako ako aj odborných zručností. 
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V rámci vysokej úrovne špecifických kľúčových kompetencií – z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že 

najviac bola inováciami ovplyvnená kompetencia: Manažérske kompetencie - Organizovanie 

a plánovanie práce, pričom najviac to bolo zrejmé na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. 

Najmenej bola inováciami ovplyvnená Podnikavosť. V súvislosti s rozdelením do sektorovo 

kompetenčných úrovní boli inováciami najviac ovplyvnené špecifické kľúčové kompetencie v rámci 

vysokej sektorovo kompetenčnej úrovne.  

Tabuľka č. 108 Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie – vysoká úroveň, podľa sektorovo 
kompetenčných úrovní (s dopadom v rámci OV a OZ)  

Špecifické kľúčové kompetencie – pokročilá úroveň 

Sektorovo kompetenčná úroveň 

N
íz

ka
 

St
re

d
n

á 

V
ys

o
ká

 

G
lo

b
ál

n
a

 

Podnikavosť 0 0 66 66 

Telesná zdatnosť 25 35 64 124 

Manuálna zručnosť 164 118 260 542 

Talent 4 14 106 124 

Tvorivosť (kreativita) 2 75 925 1002 

Manažérske kompetencie - Organizovanie a plánovanie práce 4 177 2121 2302 

Manažérske kompetencie - Vodcovské schopnosti 2 100 900 1002 

Manažérske kompetencie - Schopnosť prijímať rozhodnutia 
a niesť zodpovednosť 

1 166 1207 1374 

Myslenie - Analytické myslenie 0 145 2139 2284 

Myslenie - Kritické myslenie 0 89 711 800 

Myslenie - Strategické a koncepčné myslenie 6 36 1188 1230 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 5. 2022  

Pri analyzovaní vplyvu inovácií na špecifické kľúčové kompetencie na vysokej úrovni, ktoré vychádzali 

iba z odborných vedomostí alebo iba z odborných zručností, je možné konštatovať rovnaký trend ako 

pri špecifických kľúčových kompetenciách na elementárnej úrovni. Vplyv inovácií na špecifické kľúčové 

kompetencie v rámci vysokej úrovne sa v najväčšej miere objavil na vysoko sektorovo kompetenčnej 

úrovni – čo sa týka odborných vedomostí, ako aj odborných zručností. 

3.5.4 Priebežné vyhodnotenie rozsahu využívania zručností – podľa expertov 

Do 20. mája 2022 vyplnili ďalší experti (najmä autori) podľa vlastných skúseností a názoru formulár 

„Rozsah využívania odborných zručností“ u vybraných garantovaných NŠZ. Kým do 22. februára 2022 

vyplnilo túto oblasť 93 expertov (v rámci 662 NŠZ), k vyššie uvedenému dátumu to bolo už 109 
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expertov v rámci 735 NŠZ. Rozsah využívania odborných zručností v konkrétnom zamestnaní, 

potrebných v rámci výkonu práce, bol stanovený v percentách (od 0 po 100 %). 

Zosumarizované zistenia z tohto obdobia sú nasledujúce:  

1. v rámci 59-tich hlavných kategórií odborných zručností bol vyplnený rozsah využívania u 7 976 

odborných zručností v rámci vybraných NŠZ, 

2. v sledovanom období najviac expertov67 (18) vyplnilo predmetný formulár v rámci Sektorovej 

rady pre verejné služby a správu a bolo to zároveň aj za najvyšší počet NŠZ (113) a 

3. aktívnymi boli aj autori/experti zo sektorových rád pre: Remeslá a osobné služby (83 NŠZ a 8 

expertov); Administratíva, ekonomika, manažment (78 NŠZ a 10 expertov); Ťažba a úprava 

surovín, geológia (47 NŠZ a 8 expertov). 

  

 
67 prioritne autorov 
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Tabuľka č. 109 Rozsah využívania zručností podľa expertov k 20. 5. 2022 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 5. 2022 - sumárne za 24 sektorových rád 

Aktivita bude aj naďalej pokračovať a v nasledujúcej priebežnej správe budú prezentované ďalšie 

priebežné výsledky. Tajomníci budú naďalej vyzývať členov sektorových rád k vyplneniu predmetného 

dotazníka. 

3.5.5 Priebežné vyhodnotenie vplyvu inovácií na zručnosti – podľa expertov 

V sledovanom období experti ďalej priebežne posudzovali „Vplyv inovácií na odborné zručnosti“, kedy 

vyjadrovali vlastný názor v súvislosti s vplyvom hlavných kategórií inovácií na jednotlivé kategórie 

zručností68 – bez ohľadu na zamestnanie69. Vplyv bol vyjadrený percentuálnou mierou a tá kategória 

 
68 ktoré vedeli zhodnotiť 
69 v súvislosti s určením ťažiska požiadaviek na výkon činností v národnom hospodárstve v súčasnom období, 
resp. blízkej budúcnosti 
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inovácií, ktorá nemala vplyv na odborné zručnosti, resp. jej bol vplyv zanedbateľný, bola zakliknutá ako 

„Bez vplyvu“. 

V súvislosti s priebežným70 vyhodnotením je možné konštatovať nasledovné:  

1. 219 expertov vyjadrilo názor na vplyv inovácií na zručnosti, 

2. bola využitá celá percentuálna škála od 0 do 100 %, 

3. podľa názoru expertov majú najväčší vplyv na odborné zručnosti nasledovné inovácie: 

„Digitalizácia“, „Rozvoj informačných technológií“ a „Nové metódy“, 

4. najmenší vplyv majú na odborné zručnosti inovácie – „Nové a inovatívne potraviny“ a 

„Gamifikácia“. 

Schéma č. 1 Znázornenie vplyvu inovácií na odborné zručnosti podľa expertov k 20. 5. 2022 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 20. 5. 2022 - sumárne za 24 sektorových rád 

 
70 stav k 20. 5. 2022 
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Aktivita bude aj naďalej plynulo pokračovať a v nasledujúcej priebežnej správe budú zachytené ďalšie 

priebežné výsledky, pričom tajomníci budú naďalej vyzývať členov sektorových rád k vyplneniu 

predmetného dotazníka. 

3.6 Správa kompetenčného modelu 

Aj v tomto období prebiehali zmeny a úpravy najmä pri takých OV/OZ, ktoré boli ovplyvnené 

inováciami v sektoroch alebo sa, v niektorých prípadoch, premenovávali pôvodné formulácie 

v databáze. Celkovo je však možné konštatovať, že návrhov na zmeny a úpravy v kompetenčnom 

modeli rapídne ubúda a kompetenčný model je v súčasnom období aktuálny na potreby využitia pre 

autorov a členov pracovných skupín v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ. 

3.7 Tvorba a aktualizácia sústavy povolaní 

V sledovanom období bola zrealizovaná ďalšia analýza povolaní v súvislosti s priraďovaním 

garantovaných NŠZ, a to za Sektorovú radu pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Taktiež boli 

zanalyzované prepojenia povolaní na akreditované programy ďalšieho vzdelávania, ako aj na odbory 

vzdelávania, ktoré pripravujú na výkon zamestnaní v predmetnom sektore. Výsledky analýzy sú 

uvádzané nižšie v nasledujúcich podkapitolách. 

3.7.1 Povolania a ich prepojenie v Sektorovej rade pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu 

V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádza zoznam 34-och povolaní zo sektora stavebníctva, geodézie a 

kartografie ku dňu 1. júna 2022, pričom je zrejmé, že viac ako tretina povolaní je používaná aj v iných 

sektorových radách (najčastejšie sa využívalo povolanie „Kvalitár a kontrolór výrobkov“ – v rámci 12-

tich sektorových rád). V rámci predmetnej analýzy všetky povolania vstúpili do zoznamu na základe 

vyhodnotenia k priradeným garantovaným NŠZ.  

Tabuľka č. 110 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre 
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

P.č. Názov povolania Počet NŠZ Počet sektorových rád Vstup 

1 Architekt 1 1 NŠZ 

2 Asfaltér  1 1 NŠZ 

3 Betonár 3 1 NŠZ 

4 Dláždič  1 1 NŠZ 
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P.č. Názov povolania Počet NŠZ Počet sektorových rád Vstup 

5 Geodet, kartograf 3 1 NŠZ 

6 Inšpektor štátneho dozoru 1 2 NŠZ 

7 Inštalatér  1 1 NŠZ 

8 Izolatér  2 1 NŠZ 

9 Klampiar 1 1 NŠZ 

10 Krajinný a záhradný architekt 2 2 NŠZ 

11 Kvalifikovaný čistič stavieb 1 1 NŠZ 

12 Kvalitár a kontrolór výrobkov  1 12 NŠZ 

13 Lešenár  1 1 NŠZ 

14 Maliar, tapetár 1 2 NŠZ 

15 Manažér v stavebníctve 2 1 NŠZ 

16 Mechanik priemyselných strojov a zariadení  1 8 NŠZ 

17 Murár (obkladač) 5 1 NŠZ 

18 Operátor pojazdného zariadenia 1 3 NŠZ 

19 Operátor stacionárneho zariadenia  1 2 NŠZ 

20 Podlahár 1 1 NŠZ 

21 Pomocný pracovník v stavebníctve 2 1 NŠZ 

22 Sadrokartonista 1 1 NŠZ 

23 Servisný technik 1 2 NŠZ 

24 Sklenár 1 1 NŠZ 

25 Stavebný montážnik 2 1 NŠZ 

26 Stolár, tesár 2 3 NŠZ 

27 Strechár, pokrývač 1 1 NŠZ 

28 Špecialista bezpečnosti a ochrany 2 2 NŠZ 

29 Špecialista geografického informačného systému 1 1 NŠZ 

30 Špecialista stavebnej výroby 11 1 NŠZ 

31 Technik stavebnej výroby 10 1 NŠZ 

32 Vŕtač, ťažiar, studniar 1 2 NŠZ 

33 Zámočník 1 4 NŠZ 

34 Žeriavnik  2 1 NŠZ 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Najviac zamestnaní bolo priradených pod povolanie „Špecialista stavebnej výroby“ (11) a „Technik 

stavebnej výroby“ (10) – viď nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka č. 111 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre 
stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

Kvalitár a kontrolór výrobkov  

7543016 Kvalitár, kontrolór v stavebníctve 

Mechanik priemyselných strojov a zariadení  

7233005 Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve 

Servisný technik 

3119017 Kontrolór zábavných parkov 
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

Zámočník 

7222005 Stavebný zámočník 

Strechár, pokrývač 

7121000 Strechár 

Dláždič  

7112001 Dláždič 

Manažér v stavebníctve 

1323002 Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve 

1323003 Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve 

Špecialista stavebnej výroby 

2142003 Stavebný špecialista technológ 

2142002 Stavebný špecialista riadenia kvality 

2142005 Stavebný dozor 

2142004 Stavbyvedúci 

2142014 Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb 

2142015 Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji 

2142017 Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 

2142018 Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 

2142019 Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

2142020 Špecialista informačného modelovania budov (BIM) 

Architekt 

2161000 Architekt  

Technik stavebnej výroby 

3112001 Stavebný technik kontroly kvality, laborant 

3112002 Stavebný rozpočtár, kalkulant 

3112003 Stavebný prípravár 

3123000 Majster v stavebníctve  

3111008 Technik geodet 

3112007 Asistent stavbyvedúceho 

3112008 Asistent stavebného dozoru 

3112006 Stavebný projektant 

3113035 Technik automatizácie budov 

3119040 Technik modulárnej výroby 

Stavebný montážnik 

7111000 Stavebný montážnik 

7115003 Montážnik výplne stavebných otvorov 

Murár (obkladač) 

7112002 Murár 

7123001 Omietkar 

7123002 Štukatér, kašírnik 

7122002 Obkladač 

7112004 Staviteľ komínov 

Betonár 

7114002 Železiar v stavebníctve  

7114002 Betonár 
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

8114003 Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu 

Stolár, tesár 

7115001 Tesár 

7115002 Stavebný stolár 

Asfaltér  

7119001 Asfaltér 

Lešenár  

7119002 Lešenár 

Izolatér  

7124000 Izolatér 

7124002 Zatepľovač 

Inštalatér  

7126001 Inštalatér 

Operátor stacionárneho zariadenia  

8189004 Operátor výrobne obaľovaných zmesí 

Operátor pojazdného zariadenia 

8342001 Operátor stavebných strojov  

Žeriavnik  

8343001 Žeriavnik 

8343002 Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika) 

Pomocný pracovník v stavebníctve 

9312001 Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií 

9313002 Pomocný pracovník na stavbe budov 

Špecialista bezpečnosti a ochrany 

2149007 Špecialista požiarnej ochrany 

2149007 Požiarny audítor 

Podlahár 

7122001 Podlahár 

Vŕtač, ťažiar, studniar 

8113001 Studniar 

Geodet, kartograf 

2165004 Inžinier geodet a kartograf 

2165005 Autorizovaný geodet a kartograf 

2165004 Geodet (vedecký pracovník) 

Špecialista geografického informačného systému 

2165003 Špecialista geografického informačného systému 

Sadrokartonista 

7123003 Montér suchých stavieb 

Sklenár 

7125001 Stavebný sklenár 

Maliar 

7131001 Maliar, Tapetár 

Klampiar 

7213001 Stavebný klampiar 

Krajinný a záhradný architekt 



   
 

378 

Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

2162001 Krajinný a záhradný architekt  

2162002 Autorizovaný krajinný architekt 

Kvalifikovaný čistič stavieb 

7133003 Pracovník likvidácie azbestu 

Inšpektor štátneho dozoru 

3257006 Kontrolór detských ihrísk 
Poznámka: Na účely analýzy sú uvedené iba také zamestnania, ktoré patria pod vybrané povolania, v rámci garancie 
Sektorovej rady stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že v rámci vybraného sektora bolo pre 29 povolaní priradených 153 

akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania, čo je relatívne vysoké číslo vzhľadom na už predošlé 

realizované analýzy z iných sektorov. Najvyšší počet ponúk bol pre povolanie „Murár” (33), druhá 

najvyššia ponuka bola v rámci povolania „Inštalatér” (22).  

Tabuľka č. 112 Počty priradených programov ďalšieho vzdelávania k povolaniam v sektore 
stavebníctva, geodézie a kartografie 

P. č. Povolanie 
Počet priradených programov 

ďalšieho vzdelávania 

1 Asistent stavbyvedúceho 3 

2 Asistent stavebného dozoru 3 

3 Betonár 2 

4 Inštalatér 22 

5 Izolatér 2 

6 Krajinný a záhradný architekt  1 

7 Majster v stavebníctve  3 

8 Maliar 1 

9 Maliar, Tapetár 4 

10 Montér suchých stavieb 11 

11 Murár 33 

12 Omietkar 2 

13 Podlahár 2 

14 Pomocný pracovník na stavbe budov 14 

15 Pracovník likvidácie azbestu 8 

16 Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve 1 

17 Stavbyvedúci 1 

18 Stavebný a prevádzkový elektrikár 1 

19 Stavebný dozor 2 

20 Stavebný klampiar 4 

21 Stavebný prípravár 4 

22 Stavebný projektant 1 

23 Stavebný rozpočtár, kalkulant 6 

24 Stavebný sklenár 1 

25 Stavebný technik kontroly kvality, laborant 3 
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P. č. Povolanie 
Počet priradených programov 

ďalšieho vzdelávania 

26 Strechár 6 

27 Špecialista geografického informačného systému 1 

28 Tesár 10 

29 Zatepľovač 1 

Celkový súčet 153 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V poslednej tabuľke, v tejto časti, sú uvedené počty priradených stredoškolských alebo 

vysokoškolských odborov vzdelania v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia. V tomto 

sektore je počet odborov vzdelania takmer vyrovnaný, pričom najvyšší počet študijných odborov (11) 

je určený pre povolanie „Špecialista stavebnej výroby”. Stredoškolské odbory vzdelania boli najviac 

priradené k povolaniu „Murár (obkladač)“ (7).  

Tabuľka č. 113 Počty priradených odborov vzdelania k povolaniam v sektore stavebníctva, geodézie 
a kartografie 

Názov povolania 
Odbor vzdelania 

stredoškolský (počty) 
Študijný odbor - 

vysokoškolský (počty) 
Celkový 

súčet 

Architekt - 6 6 

Geodet, kartograf 2 3 5 

inštalatér 3 - 3 

Krajinný a záhradný architekt - 6 6 

Kvalitár a kontrolór výrobkov  1 - 1 

Maliar, tapetár 1 - 1 

Murár (obkladač) 7 - 7 

Podlahár 1 - 1 

Pomocný pracovník v stavebníctve 1 - 1 

Sklenár 1 - 1 

Stavebný montážnik 1 - 1 

Strechár, pokrývač 1 - 1 

Špecialista bezpečnosti a ochrany 3 - 3 

Špecialista stavebnej výroby - 11 11 

Technik stavebnej výroby 6 - 6 

Celkový súčet 28 26 54 

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, aby sa zabezpečilo správne nasadenie týchto systémových nástrojov. Čo je významným 

predpokladom na optimálne fungovanie IS NSP/SRI, a to nielen vo vzťahu k tvorbe a revízii NŠZ, ale aj 

v ďalších sférach, v ktorých môžu klasifikácie a číselníky zjednodušiť a skvalitniť ľudskú prácu. Jedná sa  

najmä o oblasti týkajúce sa manažmentu úloh expertov, tvorby stratégií, či budovanie sektorových 

partnerstiev. V predchádzajúcich etapách projektu boli v rámci Úvodnej správy a Priebežných správ č.1 

až č.13 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 Tvorba a revízia NŠZ, 
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- modul Export, import, 

- modul Nahrávanie strategických dokumentov, 

- modul Tvorba sektorových stratégií (verzia 0) a Aktualizácia sektorových stratégií, 

- moduly Udalosti, Miesta a Notifikácie, 

- modul Manuály, 

- modul Zverejňovanie nových NŠZ – API na www.sustavapovolani.sk, 

- modul Správa číselníkov, 

- modul Správa návrhov, notifikácia, 

- modul Inovácie, 

- nový dizajn verejnej časti, 

- verejný portál – Inovácie. 

▪ 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. 14, 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:  

- verejný portál – zmena architektúry riešenia – WordPress, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ - Inovácie – úpravy, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ - SZČ – rozšírenie číselníka, 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- verejný portál – Karta zamestnania – inovácie, 

- verejný portál – zmena architektúry riešenia – WordPress, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ - Inovácie – úpravy, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ - SZČ – rozšírenie číselníka, 

▪ tvorba a úpravy dátového modelu: 

- úprava číselníka SZČ. 

Uvedené návrhy riešení nie sú finálne vzhľadom na zmeny a úpravy požiadaviek v procese vývoja 

projektu a požadovaných funkcionalít. Zmeny sú bežným procesom projektu a vyplývajú 
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z optimalizácie a spätných väzieb od Realizačného tímu SRI a sektorových rád počas testovania 

a používania IS NSP/SRI. 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.  

Realizačný tím SRI vykonával v oblasti vývoja funkcionalít IS NSP/SRI  implementáciu a správu najmä 

sociálno-ekonomických štatistických klasifikácií a číselníkov. Systémové nástroje v podobe klasifikácií 

a číselníkov si nachádzajú uplatnenie v rôznych sférach, a to nielen v rámci tvorby a revízie NŠZ. 

Uvedené okruhy sú detailizované v samostatných podkapitolách tejto časti Priebežnej správy č. 14.  

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 pätnásteho 

zmluvného obdobia. Jednotlivé zmeny sú vykonávané na základe postupu prác na úlohách projektu a 

aktualizácii údajov. Menej významné zmeny (napr. odstraňovanie preklepov a ďalších menších chýb) 

sa evidujú, ale v tejto správe neuvádzajú. Sumárne sú práce vykonávané ako administrácia verejnej 

a privátnej časti stránky, významnejšie zmeny sú popísané nižšie. 

4.1.1 Sekcia SRI Novinky a Médiá 

V sekcii SRI Novinky boli za sledované obdobie doplnené články v poradí už z deviatych a desiatych 

rokovaní sektorových rád. V sekcii Médiá neboli v tomto sledovanom období publikované nové články. 

V časti prehľad revidovaných a novovytvorených NŠZ boli aktualizované zoznamy NŠZ pre etapy I. až 

XV. a XXII. až XXIX. Zároveň boli aktualizované zoznamy revidovaných a novovytvorených NŠZ pre 

jednotlivé sektorové rady.  

Zoznam pridaných článkov v časti Novinky SRI: 

▪ NEDOSTATOK PRACOVNEJ SILY V SKLÁRSKOM PRIEMYSLE, 

▪ Na odborné vzdelávanie by sme sa mali pozerať aj zo sociologického pohľadu, 

▪ Sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov bude súčasťou Stratégie kultúry a kreatívneho 

priemyslu SR 2030, 

▪ Vodík v plynárenskej distribučnej sústave, 
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▪ Absolventi stredných škôl potrebujú vodičák, zamestnanci digitálne zručnosti – Sektorová rada 

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov na 10. rokovaní prediskutovala aktuálne témy 

v sektore, 

▪ Niektoré študijné programy bolo potrebné redukovať – 10. rokovanie Sektorovej rady pre 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

▪ Analytické dáta o ľudských zdrojoch vo verejnej správe odhaľujú nástrahy budúceho vývoja, 

▪ Sektorová rada necíti podporu z Ministerstva hospodárstva SR – 10. rokovanie Sektorovej rady 

pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

▪ Ako sa zamestnať na Slovensku, 

▪ Zmena prístupu k pacientovi v zdravotníctve a sociálnych službách, reagujúca na príchod 

nových technológií, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXIX. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXVIII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXVII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXVI. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXV. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXIV. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXIII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XV. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XIV. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XIII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XI. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v X. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v IX. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v VIII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v VII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v VI. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v V. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v IV. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v III. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v II. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v I. etape tvorby a revízie. 
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Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 44 aj s obrázkami a odkazmi priamo na 

články. Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne v priebehu ďalších etáp projektu. 

4.1.2 Sekcia Sektorové rady 

Na informačných stránkach jednotlivých sektorových rád boli vykonané zmeny podľa stavu riešenia 

jednotlivých úloh danou sektorovou radou. V sledovanom období bola aktualizovaná aj sekcia 

Sektorové rady v časti O sektore. 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. 114 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  

 

2 
pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu 
1 1 1 1  

 

3 pre potravinárstvo       

4 
pre textil, odevy, obuv a 

spracovanie kože 
     

 

5 
pre lesné hospodárstvo a 

drevospracujúci priemysel 
    1 

 

6 
pre celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel 
    1 

 

7 pre chémiu a farmáciu       

8 
pre hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo 
1 1 1 1  

 

9 

pre sklo, keramiku, 

minerálne výrobky, 

nekovové materiály 

1 1 1 1 1 

 

10 
pre automobilový 

priemysel a strojárstvo 
1 1 1 1 1 
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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 

11 pre elektrotechniku       

12 
pre energetiku, plyn, 

elektrinu 
1 1 1 1  

 

13 
pre vodu, odpad a životné 

prostredie 
    1 

 

14 
pre stavebníctvo, 

geodéziu a kartografiu 
      

15 

pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný 

ruch 

    1  

16 
pre dopravu, logistiku, 

poštové služby 
      

17 

pre informačné 

technológie a 

telekomunikácie 

    1 1 

18 

pre bankovníctvo, 

finančné služby, 

poisťovníctvo 

    1  

19 
pre kultúru a 

vydavateľstvo 
    1  

20 
pre vzdelávanie, výchovu 

a šport 
    1 1 

21 
pre verejné služby a 

správu 
1 1 1 1 1 1 

22 
pre administratívu, 

ekonomiku, manažment 
      

23 
pre zdravotníctvo, 

sociálne služby 
1 1 1 1 1  

24 
pre remeslá a osobné 

služby 
    1  

98 Riadiaci výbor SRI        1   

99 Aliancia sektorových rád 24       1   

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V zozname členov sektorových rád boli priebežne realizované opravy a úpravy v súvislosti so  zmenami 

v zložení danej sektorovej rady a úpravy týkajúce sa zamestnávateľov členov sektorových rád. Zároveň 
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boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ podľa požiadaviek na vyradenie, pridávanie nových, 

zlučovanie, zverejňovanie nových, rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. 

V sledovanom období prebiehali rokovania sektorových rád a boli dopĺňané stránky o starších aj 

nových etapách schvaľovania NŠZ Alianciou a následného zverejňovania nových a revidovaných NŠZ. 

V ďalších obdobiach, po ukončení úloh a ďalších rokovaniach sektorových rád, budú postupne 

dopĺňané nové informácie vo verejnej časti portálu IS NSP/SRI.  

4.1.2.1 Zoznam členov sektorovej rady 

Aktualizované 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. Nasledujúca kapitola popisuje  

realizované  zmeny  na module alebo časti systému. V sledovanom období boli do produkčného 

prostredia nasadené nové moduly a úpravy modulov. Ich popis je v jednotlivých podkapitolách. 

4.2.1 Stav registrácie používateľov na portáli IS NSP/SRI a štatistiky používania portálu 

Do konca sledovaného obdobia bolo v IS NSP/SRI vytvorených 996 používateľských účtov, z toho bolo 

824 zaregistrovaných používateľov a 172 používateľom bol zaslaný registračný mail, ktorí však zatiaľ 

neurobili registráciu do systému. Ide najmä o členov sektorových rád a pracovných skupín, ktorí 

preferujú prácu mimo IS NSP/SRI a ich práca je evidovaná a koordinovaná tajomníkom príslušnej 

sektorovej rady. 

Z pohľadu štatistiky využívania privátneho aj verejného portálu sa sledujú obidva systémy a 

vyhodnocujú sa rôzne ukazovatele. Na jednoduchý prehľad používania portálov sa vyhodnocujú údaje 

o počtoch zobrazení jednotlivých stránok portálov. Priemerný počet stránok privátnej časti na jednu 

reláciu je za sledované obdobie 24,81.  Priemerné trvanie jednej relácie je 16 minút 27 sekúnd. Počas 

sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný: 
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▪ marec 2022 – 98 114 zobrazení, 

▪ apríl 2022 – 68 529 zobrazení, 

▪ máj 2022 – 79 025 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 245 668 zobrazení stránok v privátnej zóne. V sledovanom období sa 

trend zobrazení v apríli prepadol oproti predchádzajúcim mesiacom. V máji už počet zobrazení znovu 

rástol a tak priemer počtu zobrazení za jednotlivé mesiace sledovaného obdobia bol cez 80 000. 

Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu je za sledované obdobie 2,04 a priemerné 

trvanie jednej relácie je 1 minúta 20 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok 

IS NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

▪ marec 2021 – 23 344 zobrazení, 

▪ apríl 2022 – 23 068 zobrazení, 

▪ máj 2022 – 18 841 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 65 253 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Na verejnej stránke sa 

počas sledovaného obdobia udržal počet zobrazení na priemernej úrovni z predchádzajúcich mesiacov. 

V máji klesol počet zobrazení pod 20 000 oproti predchádzajúcim dvom mesiacom. 

V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu 

a verejnú časť. 

Tabuľka č. 115 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie marec až máj 
2022 celkom 

Poradie Názov stránky 

Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. NŠZ 17 802 28,84% 

2. NSP/SRI 10 633 17,23% 

3. Správa výkazov 6 758 10,95% 

4. Domov 4 930 7,99% 

5. Odborné vedomosti 4 680 7,58% 

6. Aktualizácia sektorových stratégií 3 469 5,62% 

7. Vykázané záznamy 2 933 4,75% 

8. Odborné zručnosti 2 268 3,67% 

9. Záznamy za mesiac 3.2022 2 169 3,51% 

10. Správa používateľov 1 954 3,17% 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Tabuľka č. 116 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov marec až 
máj 2022 

Zobrazenia stránky  Mesiac Celkový 
súčet Názov stránky  Marec Apríl Máj 

NŠZ 7 720 4 661 5 421 17 802 

NSP/SRI 3 363 3 181 4 089 10 633 

Správa výkazov 2 922 2 088 1 748 6 758 

Domov 1 984 1 482 1 464 4 930 

Odborné vedomosti 2 011 1 353 1 316 4 680 

Aktualizácia sektorových stratégií 2 253   1 216 3 469 

Vykázané záznamy 1 129 890 914 2 933 

Odborné zručnosti 1 404 864   2 268 

Záznamy za mesiac 3.2022 1 173 996   2 169 

Správa používateľov   1 028 926 1 954 

Záznamy za mesiac 4.2022   884 991 1 875 

Záznamy za mesiac 2.2022 1 183     1 183 

Záznamy za mesiac 5.2022     1 066 1 066 

Celkový súčet 25 142 17 427 19 151 61 720 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

marec až máj 2022, vyplýva jednoznačná dominancia činností súvisiacich s tvorbou a revíziou NŠZ. Ešte 

je vidno aj práce na dokončovaní a dolaďovaní činnosti na aktualizácii sektorových stratégií v IS. 

V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu Výkazníctvo a správa používateľov, ktoré sa 

dostali na popredné miesta v rámci jednotlivých mesiacov. Toto je spôsobené úlohami, ktoré nie sú 

vykonávané v IS ako napríklad sektorové partnerstvá a hodnotenie škôl. 

Tabuľka č. 117 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie marec až máj 
2022 celkom 

Poradie Názov stránky 
Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. Karta zamestnania - Národná sústava povolaní 16 434 37,17% 

2. Inovácie - Národná sústava povolaní 3 043 6,88% 

3. Sektorovo riadené inovácie - Národná sústava povolaní 2 942 6,65% 

4. O sektore - Národná sústava povolaní 2 745 6,21% 

5. Stránka nebola nájdená - Národná sústava povolaní 2 731 6,18% 

6. SRI - Register zamestnaní 2 200 4,98% 

7. Register zamestnaní - Národná sústava povolaní 2 141 4,84% 

8. SRI - Index 1 728 3,91% 

9. SRI - Výsledky vyhľadávania 1 711 3,87% 

10. SRI - SRI Články 1 699 3,84% 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Tabuľka č. 118 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov marec až 
máj 2022 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Marec Apríl Máj 

Karta zamestnania - Národná sústava povolaní 2734 7221 6479 16434 

Inovácie - Národná sústava povolaní   1621 1422 3043 

Sektorovo riadené inovácie - Národná sústava 
povolaní 

451 1232 1259 2942 

O sektore - Národná sústava povolaní   1542 1203 2745 

Stránka nebola nájdená - Národná sústava 
povolaní 

668 1279 784 2731 

SRI - Register zamestnaní 2200    2200 

Register zamestnaní - Národná sústava povolaní   1206 935 2141 

SRI - Index 1728    1728 

SRI - Výsledky vyhľadávania 1711     1711 

SRI - SRI Články 1699    1699 

Pracovná oblasť - Národná sústava povolaní   835 832 1667 

Oblasť pre CŽV - Národná sústava povolaní   658 514 1172 

SRI - Sektorová rada 1114     1114 

Garancia - Národná sústava povolaní   603 476 1079 

(not set)   803   803 

SRI - Sektorové rady 597    597 

Sektorové rady - Národná sústava povolaní     413 413 

Celkový súčet 12902 17000 14317 44219 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok verejnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

marec až máj 2022, možno vidieť, že najväčší záujem je  o karty národných štandardov zamestnaní. 

Zároveň je možné pozorovať nárast záujmu o novú časť nasadenú v predchádzajúcom období. Záujem 

o zobrazenie informácií publikovaných na stránkach SRI Novinky a stránkach o sektorových radách sa 

udržal v prvej desiatke aj v tomto období. Vzhľadom na realizované zmeny verejnej stránky v tomto 

období je v tabuľke vidno zmeny názvov stránok a duplikované záznamy o zobrazení stránok pred a po 

zmenách. V tabuľke sa objavili aj stránky, ktoré ešte nemajú priradené názvy alebo budú ešte 

upravené. 

4.2.2 Verejný portál –  zmena architektúry riešenia – WordPress 

Vzhľadom na zabezpečenie správy a administrácie článkov a stránok portálu www.sustavapovolani.sk 

bez potreby programátorských prác bola zapracovaná úprava architektúry a spôsobu publikovania 

obsahu na portáli. Táto zmena pozostávala z vytvorenia nových serverov pre samotný upravený portál 

http://www.sustavapovolani.sk/
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a druhý server pre publikačný systém CMS (Content Management System) WordPress. Zmeny nastali 

na obidvoch serveroch, najskôr budú popísané zmeny na www.sustavapovolani.sk.  

V časti O sektore boli vytvorené nové šablóny pre jednotlivé stránky a záložky boli prerobené ako 

samostatné podstránky. Záložku fotogaléria bola odstránená z dôvodu jej nepoužívania. Zároveň bola 

vytvorená nová štruktúra stránok vo WordPress na zabezpečenie správy a publikovania nových 

položiek na tieto stránky.   

Obrázok č. 28 Náhľad na nové riešenie O sektore  – záložky  

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Odkazy na jednotlivé záložky sú nasledovné: 

▪ domovská stránka sektoru – https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-

rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/o-sektore/, 

▪ zoznam členov –  https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-

administrativu-ekonomiku-manazment/zoznam-clenov-sektorovej-rady/, 

▪ zoznam garantovaných NŠZ –  https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-

rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/zoznam-garantovanych-zamestnani/, 

▪ dokumenty na stiahnutie –  https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-

pre-administrativu-ekonomiku-manazment/dokumenty-na-stiahnutie/. 

http://www.sustavapovolani.sk/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/o-sektore/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/o-sektore/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/zoznam-clenov-sektorovej-rady/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/zoznam-clenov-sektorovej-rady/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/zoznam-garantovanych-zamestnani/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/zoznam-garantovanych-zamestnani/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/dokumenty-na-stiahnutie/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-administrativu-ekonomiku-manazment/dokumenty-na-stiahnutie/
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Zároveň bol prerobený prehľad článkov pre každú sektorovú radu, ktorý sa zobrazuje v dolnej časti 

domovskej stránky O sektore. 

Obrázok č. 29 Náhľad na nové riešenie O sektore  – záložky  

 

Zdroj: IS NSP/SRI 

V časti SRI Novinky boli vykonané najväčšie zmeny viditeľné pre návštevníkov portálu. Stránka bola 

upravená tak, aby mohol návštevník portálu jednoduchšie nájsť a prezrieť si skôr publikované články, 

vedel si zobraziť články podľa štruktúry a autorstva článku. Články sú zobrazované pod sebou 

v nasledovnom rozložení. 
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Obrázok č. 30 Náhľad na nové riešenie SRI Novinky – prehľad článkov  

Zdroj: IS NSP/SRI 

Vedľa prehľadu článkov sú dostupné odkazy na zobrazenie článkov podľa oblastí a vlastníka článkov. 
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Obrázok č. 31 Náhľad na nové riešenie SRI Novinky – kategórie článkov 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Zároveň je možné  pozrieť  si v tomto prehľade aj články z časti Médiá.  

Samozrejme je nutné uviesť, že všetky stránky na novom portáli IS NSP/SRI boli prerobené na nový 

spôsob publikovania, aj keď vo výsledku je grafické zobrazenie rovnaké. Pri nasadení zmien prebehla 

viac či menej úspešná migrácia článkov a textov z pôvodného portálu.  Následne bolo nutné 

pretestovať jednotlivé stránky. Po nájdení nezrovnalostí alebo chýbajúcich častí bolo nutné dané časti 

doplniť.  

Na strane WordPressu bola vytvorená kompletne nová štruktúra, reťazenie a šablóny na jednotlivé 

časti portálu tak, aby mohol byť naďalej plnohodnotne využívaný. 

V rámci zmien bolo vytvorených alebo presunutých cca 400 článkov, 800 stránok aj s vytvorením 

nových šablón na zobrazovanie nových stránok a článkov tak, ako boli zobrazované v pôvodnom 

portáli.  

Oproti pôvodnému WordPressu, ktorý mal vytvorených len zopár stránok, a aj tie s obmedzením 

spôsobu zobrazenia len ako zdroj textov bez možnosti upravovať rozloženie jednotlivých stránok už 

boli v novom systéme vytvorené stránky podľa štruktúry tak, aby sa dalo zobrazenie upravovať priamo 

vo WordPresse.  
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Obrázok č. 32 Náhľad na nové riešenie O sektore  – záložky  

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Rovnako bola vytvorená štruktúra pre jednotlivé časti: 

▪ Register zamestnaní, 

▪ Register kompetencií, 

▪ Novinky, 

▪ Médiá, 

▪ O projekte, 

▪ Sektorové rady, 

▪ Inovácie, 

▪ Sektorovo riadené inovácie.  

Štruktúra bola vytvorená tak, aby jednotlivé stránky a breadcrumbs boli prepojené a logicky zoradené. 

Ako príklad sa uvádza časť Sektorové rady. 
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Obrázok č. 33 Náhľad na nové riešenie štruktúra stránok – Sektorové rady 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Obrázok č. 34 Náhľad na nové riešenie štruktúra stránok – Sektorové rady – O sektore 

Zdroj: IS NSP/SRI 
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4.2.3 Modul Tvorba a revízia NŠZ –  Inovácie – úpravy 

Na základe spätnej väzby od expertov a tajomníkov bola navrhnutá zmena riešenia modulu Tvorba 

a revízia NŠZ. Vzhľadom na upravenú funkčnosť v predchádzajúcich etapách bolo v časti inovácie –   

prehľad inovácií nahradené tlačidlo „Odstrániť“ tlačidlom „Zrušiť“. V tejto časti slúži tlačidlo na 

zrušenie priradenia inovácie k daným odborným vedomostiam alebo zručnostiam, respektíve ku 

charakteristike NŠZ.  

Obrázok č. 35 Náhľad na nové riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Inovácie 1 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Zároveň boli doplnené kontroly pri rušení priradenia inovácie tak, aby používateľ vedel kde všade je 

nutné inováciu odstrániť pred zrušením párovania na dané NŠZ. Na stránke s výstupom kontroly na 

zrušenie prepojenia sú zobrazené informácie kde je prepojenie použité, zároveň s odkazom na 

konkrétne prepojenie tak, aby sa mohol používateľ dostať na stránku s prepojením a odstrániť dané 

prepojenie. 
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Obrázok č. 36 Náhľad na nové riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Inovácie 2 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

V prípade, ak kontrola nenájde žiadne aktívne prepojenia, zobrazí sa stránka potvrdenia zrušenia 

priradenia inovácie k NŠZ. 
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Obrázok č. 37 Náhľad na nové riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Inovácie 3 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

Následne sa zobrazí potvrdenie o úspešnom odobratí prepojenia na stránke inovácií v module Tvorba 

a revízia NŠZ.  
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Obrázok č. 38 Náhľad na nové riešenie Tvorba a revízia NŠZ – Inovácie 3 

 
Zdroj: IS NSP/SRI 

4.2.4 Modul Tvorba a revízia NŠZ - SZČ – rozšírenie číselníku 

Na základe potreby rozšíriť časť SZČ o ďalšiu formu podnikania bola do systému pridaná zmena na 

rozšírenie číselníku typov SZČ o „Podnikanie fyzickej osoby podľa osobitného právneho predpisu“. 

Tento typ podnikania si vyžiadal aj vytvorenie samostatných balíčkov s odbornými vedomosťami 

a odbornými zručnosťami pre „Podnikateľské minimum“ a „Uplatňovanie práv zamestnancov“ pre 

tento typ podnikania. 

Obrázok č. 39 Náhľad na nové riešenie Tvorba a revízia NŠZ – SZČ 

  

Zdroj: IS NSP/SRI 
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4.2.5 API rozhranie na zobrazenie nových informácií vo verejnej časti portálu 

Vzhľadom na zobrazovanie nových a rozšírených informácií vo verejnej časti portálu boli pripravené 

a nasadené rozšírenie API rozhrania. 

4.2.6 Verejná časť IS NSP/SRI www.sustavapovolani.sk – časť O sektore 

V rámci sledovaného obdobia boli pripravované nové články na doplnenie časti O sektore pre 

jednotlivé sektorové rady. V tomto období neboli pripravené všetky články a tak publikácia článkov do 

tejto časti prebehne v nasledujúcom období. Pripravované články sú pod názvom Vplyv pandémie  

koronavírusu  na  trh  práce  z hľadiska  úrovne  zručností uplatňovaných na pracovných miestach v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI.  

V tomto sledovanom období bola aktualizovaná časť NŠZ, konkrétne zoznam vytvorených a 

zrevidovaných NŠZ  v uplynulom období podľa etáp projektu. V tejto časti sú pripravené zoznamy 

všetkých zverejnených NŠZ podľa sektorových rád, ako aj jednoduchý prehľad nových a revidovaných 

NŠZ vo verejnej časti IS NSP/SRI. Zoznamy s jednotlivými linkami sú popísané v Prílohe č. 44. V časti 

tvorba a revízia NŠZ podľa etáp projektu boli aktualizované (doplnené linky na jednotlivé NŠZ) 

a publikované tieto zoznamy: 

▪ I. etapa od 18. 9. 2020 do 4. 10. 2020, 

▪ II. etapa od 5. 10. 2020 do 22.10. 2020, 

▪ III. etapa od 23. 10. 2020 do 11. 11. 2020, 

▪ IV. etapa od 12. 11. 2020 do 3. 12. 2020, 

▪ V. etapa od 4. 12. 2020 do 6. 1. 2021, 

▪ VI. etapa od 7. 1. 2021 do 28. 1. 2021, 

▪ VII. etapa od 29. 1. 2021 do 18. 2. 2021, 

▪ VIII. etapa od 19. 2. 2021 do 14. 3. 2021, 

▪ IX. etapa od 15. 3. 2021 do 7. 4. 2021, 

▪ X. etapa od 8. 4. 2021 do 4. 5. 2021, 

▪ XI. etapa od 5. 5. 2021 do 3. 6. 2021, 

▪ XII. etapa od 4. 6. 2021 do 21. 6. 2021, 

▪ XIII. etapa od 22. 6. 2021 do 18. 7. 2021, 

▪ XIV. etapa od 19. 7. 2021 do 8. 8. 2021, 

▪ XV. etapa od 9. 8. 2021 do 26. 8. 2021, 

http://www.sustavapovolani.sk/


   
 

401 

▪ XVI. etapa od 27. 8. 2021 do 13. 9. 2021, 

▪ XXII. etapa od 29. 1. 2022 do 18. 2. 2022, 

▪ XXIII. etapa od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022, 

▪ XXIV. etapa od 1. 3. 2022 do 12. 3. 2022, 

▪ XXV. etapa od 13. 3. 2022 do 28. 3. 2022, 

▪ XXVI. etapa od 29. 3. 2022 do 10. 4. 2022, 

▪ XXVII. etapa od 11. 4. 2022 do 22. 4. 2022, 

▪ XXVIII. etapa od 23. 4. 2022 do 12. 5. 2022, 

▪ XVII. etapa od 14. 9. 2021 do 11. 10. 2021, 

▪ XXIX. etapa od 13. 5. 2022 do 8. 6. 2022. 

Zoznam pridaných článkov v časti O sektore: 

▪ Bola vykonaná aktualizácia zoznamov vytvorených a zrevidovaných NŠZ v priebehu NP SRI podľa 

sektorových rád za etapy sledovaného obdobia XXII. až XXIX. 

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 verejného portálu – zmena architektúry riešenia – WordPress. 

Nasledujú úpravy na moduly a ich časti: 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy verejného portálu – Karta zamestnania – inovácie, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ –  Inovácie – úpravy, 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – - SZČ – rozšírenie číselníka. 

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z potrieb projektu a optimalizácie po nasadení do 

testovacieho a produkčného prostredia. 
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4.3.1 Analýza a návrh riešenia úpravy verejného portálu – zmena architektúry riešenia – 

WordPress 

Na začiatku projektu boli pripravené kroky na finálnu úpravu architektúry na prechod zo súčasného 

riešenia na finálne riešenie s plnohodnotnou správou a administráciou verejnej časti portálu. Posledný 

krok harmonogramu na zmenu architektúry riešenia bol naplánovaný na toto sledované obdobie, 

počas ktorého boli vykonané zmeny architektúry, vymenená infraštruktúra a komponenty verejného 

portálu určeného na zobrazovanie informácií širokej verejnosti a časti na správu obsahu - WordPress. 

Úpravy smerovali na optimalizáciu správy a administrácie obsahu verejného portálu. Na prípravu 

riešenia a plánovanie krokov implementácie zmeny architektúry publikovania informácií na verejnom 

portáli bola spracovaná analýza. Návrh riešenia bol spracovaný tak, aby bolo možné vykonávať úpravy 

stránok a článkov na portáli bez nutnosti programátorských prác. Táto zmena bola plánovaná až na 

neskoršiu fázu projektu tak, aby bola synchronizovaná s čo najvyšším počtom už zrevidovaných NŠZ. 

Úspešná realizácia vyžadovala, aby sa na úrovni sektorových rád finalizovala revízia pôvodných NŠZ 

zverejnených v IS NSP/SRI. Tieto NŠZ majú pôvodnú štruktúru, ktorá bola inovovaná a ich 

zverejňovanie vyžaduje aj udržiavanie funkčnosti pôvodného IS NSP (verzia 2015). Plán bol teda 

zabezpečiť pri implementácii novej architektúry čo najnižší počet pôvodných NŠZ (v štruktúre 2015) 

tak, aby nebolo nutné po zmene architektúry ponechať v prevádzke aj pôvodný systém z roku 2015. 

Ako zdroj dát pre nezrevidované NŠZ, respektíve prepojenie na získavanie údajov a metaúdajov 

o zverejnených NŠZ v pôvodnom systéme sa stále používal pôvodný IS (verzia 2015). Zároveň s touto 

zmenou boli pripravované aj zmeny API rozhrania a rozsahu na zabezpečenie prenosu informácií 

z privátneho portálu sri.sk na verejný portál www.sustavapovolani.sk. Technické riešenie jednotlivých 

komponentov a ich vzájomné prepojenie je popísané v nasledujúcich podkapitolách. 

4.3.1.1 Biznis pohľad 

Národný projekt SRI je realizovaný súborom aplikácií, ktoré sú navzájom prepojené. Obidve aplikácie 

sú technologicky určené na použitie cez webové rozhranie.  

4.3.1.2 Použité technológie 

Aplikácie sú webové, určené na použitie na internete a prepojené vzájomne cez sieť internet. Toto 

prepojenie je realizované využitím protokolu http/s, pričom aplikácia sri.sk je v roli poskytovateľa 

webovej služby a aplikácia sustavapovolani.sk je konzumentom tejto služby. 

http://www.sustavapovolani.sk/
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4.3.1.3 Aplikácia sri.sk 

Aplikácia využíva programovací jazyk PHP vo verzii 8.0, nad ktorým je použitý PHP framework Symfony 

vo verzii 5.6. Na dosiahnutie cieľa prepojenia je využité rozšírenie Api Platform, ktoré zabezpečuje 

štandardizáciu na komunikáciu pri využívaní REST (Representational State Transfer) s podporou json, 

json+ld a GraphQL. 

Databázový model využíva databázu MySQL 8.0 a model je do aplikácie premietnutý použitím ORM 

Doctrine. Databázový server je postavený samostatne. 

Kompletný zoznam využívaných balíkov a ich verzií je nasledovný: 

▪ api-platform/core: ^2.6; 

▪ composer/package-versions-deprecated: ^1.10; 

▪ doctrine/annotations: ^1.12; 

▪ doctrine/doctrine-bundle: ^2.2; 

▪ doctrine/doctrine-migrations-bundle: ^2.2; 

▪ doctrine/orm: ^2.8; 

▪ graylog2/gelf-php: ^1.6; 

▪ guzzlehttp/guzzle: ^7.3; 

▪ knplabs/knp-paginator-bundle: ^5.8; 

▪ laminas/laminas-code: ^4.5; 

▪ liip/imagine-bundle: ^2.5; 

▪ mhujer/breadcrumbs-bundle: ^1.4; 

▪ mpdf/mpdf: ^8.0; 

▪ nelmio/cors-bundle: ^2.1; 

▪ odolbeau/phone-number-bundle: ^3.6; 

▪ pelago/emogrifier: ^6.0; 

▪ phpdocumentor/reflection-docblock: ^5.2; 

▪ phpoffice/phpspreadsheet: ^1.16; 

▪ phpoffice/phpword: ^0.18.2; 

▪ sabre/vobject: ^4.2; 

▪ sensio/framework-extra-bundle: ^6.1; 

▪ stof/doctrine-extensions-bundle: ^1.6; 

▪ symfony/asset: ^5.4; 
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▪ symfony/console: ^5.4; 

▪ symfony/dotenv: ^5.4; 

▪ symfony/event-dispatcher: ^5.4; 

▪ symfony/expression-language: ^5.4; 

▪ symfony/flex: ^1.9; 

▪ symfony/form: ^5.4; 

▪ symfony/framework-bundle: ^5.4; 

▪ symfony/mailer: ^5.4; 

▪ symfony/mailgun-mailer: ^5.4; 

▪ symfony/monolog-bundle: ^3.4; 

▪ symfony/process: ^5.4; 

▪ symfony/property-access: ^5.4; 

▪ symfony/property-info: ^5.4; 

▪ symfony/security-bundle: ^5.4; 

▪ symfony/serializer: ^5.4; 

▪ symfony/translation: ^5.4; 

▪ symfony/twig-bundle: ^5.4; 

▪ symfony/validator: ^5.4; 

▪ symfony/web-link: ^5.4; 

▪ symfony/webpack-encore-bundle: ^1.6; 

▪ symfony/workflow: ^5.4; 

▪ symfony/yaml: ^5.4; 

▪ symfonycasts/reset-password-bundle: ^1.13; 

▪ symfonycasts/verify-email-bundle: ^1.10; 

▪ twig/extra-bundle: ^3.3; 

▪ twig/string-extra: ^3.3; 

▪ webonyx/graphql-php: ^14.3. 

Uvedené balíky sú využívané na zefektívnenie práce a dosiahnutie vyššej bezpečnosti. Pre časť 

aplikácie sri.sk, ktorá slúži na zobrazovanie skutočností jednoduchým a užívateľsky prívetivým 

spôsobom v systéme bolo nutné využiť ďalšie technologické prostriedky určené na tento účel. Využíva 

sa jazyk JavaScript s rôznymi prídavnými modulmi, pričom balíčkovanie a propagácia je realizovaná 

použitím nástroja WebPack. 
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Zoznam využitých modulov a ich verzií je nasledovný: 

▪ @hotwired/stimulus: ^3.0.0, 

▪ @symfony/stimulus-bridge: ^3.0.0, 

▪ @symfony/webpack-encore: ^1.7.0, 

▪ core-js: ^3.0.0, 

▪ file-loader: ^6.0.0, 

▪ node-sass: ^7.0.1, 

▪ regenerator-runtime: ^0.13.2, 

▪ webpack-notifier: ^1.6.0, 

▪ @fortawesome/fontawesome-free: ^5.8.1, 

▪ @fullcalendar/bootstrap: ^4.2.0, 

▪ @fullcalendar/core: ^4.2.0, 

▪ @fullcalendar/daygrid: ^4.2.0, 

▪ @fullcalendar/interaction: ^4.2.0, 

▪ @fullcalendar/list: ^4.2.0, 

▪ @fullcalendar/timegrid: ^4.2.0, 

▪ @ttskch/select2-bootstrap4-theme: ^1.5.2, 

▪ blueimp-file-upload: ^9.28.0, 

▪ bootstrap: ^4.3.1, 

▪ bs-custom-file-input: ^1.3.2, 

▪ flatpickr: ^4.5.7, 

▪ intro.js: ^2.9.3, 

▪ jquery: ~3.4.1, 

▪ jquery-ui: ^1.12.1, 

▪ jquery.dirtyforms: ^2.0.0, 

▪ js-cookie: ^2.2.1, 

▪ jstree: ^3.3.9, 

▪ parsleyjs: ^2.8.2, 

▪ popper.js: ^1.14.7, 

▪ sass-loader: ^12.6.0, 

▪ select2: ^4.0.7, 

▪ sortablejs: ^1.8.4 < 1.10. 
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Aplikácia je následne pripravená spôsobom kontajnerizácie použitím technológie Docker, pričom 

technologická vrstva využíva PHP-FPM, nGinx, Redis. Takéto usporiadanie umožňuje horizontálne 

škálovanie aplikačných serverov a zvládnutie vyšších záťaží pre potreby API. Jednoduchou 

infraštruktúrnou úpravou je možné rozšíriť vysokú dostupnosť nad úroveň databázy využitím 

databázového klastra. 

Pred aplikáciami sa na sieťovej úrovni nachádza aplikačný firewall, ktorý zabezpečuje rozdeľovanie 

požiadaviek medzi aplikácie podľa dostupnosti a chráni aplikáciu pred hrozbami. 
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Schéma č. 2 Logická schéma architektúry 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3.1.4 Aplikácia sustavapovolani.sk 

Aplikácia sustavapovolani.sk slúži ako portál pre kontakt s verejnosťou, kde sa spracované požiadavky 

z aplikácie sri.sk zobrazujú návštevníkom. Na tento účel bol vyvinutý špeciálny modul, ktorý je verejne 

dostupný a využíva API poskytované aplikáciou sri.sk. 

Táto aplikácia je na rozdiel od aplikácie sri.sk viac zameraná na obsah, čomu boli prispôsobené aj 

použité technológie a ich balíky. 

Aplikácia využíva programovací jazyk PHP 8.0. Na zobrazovanie a správu obsahu je využitý CMS 

WordPress verzie 5.9, pre ktorý bola vytvorená samostatná téma obsahujúca špecifické časti určené 

na zobrazovanie relevantných modulov sri.sk. V tejto téme sa oveľa viac využívajú JavaScript moduly 

na  prívetivé zobrazenie obsahu, pričom okrem bežných modulov je využitý aj framework Vue.JS. 

Zoznam využitých JavaScript modulov a ich verzií je nasledovný: 

▪ @fortawesome/fontawesome-free: ^6.0.0, 

▪ @popperjs/core: 2.9.2, 

▪ @vue/compiler-sfc: 3.2.22, 

▪ @vue/eslint-config-airbnb: ^5.3.0, 

▪ css-loader: ^5.2.4, 

▪ eslint: ^7.32.0, 

▪ eslint-import-resolver-alias: ^1.1.2, 

▪ eslint-plugin-import: ^2.25.4, 

▪ eslint-plugin-vue: ^7.20.0, 

▪ eslint-webpack-plugin: ^3.1.1, 

▪ file-loader: ^6.2.0, 

▪ mini-css-extract-plugin: ^1.6.0, 

▪ resolve-url-loader: ^4.0.0, 

▪ sass: ^1.49.9, 

▪ sass-loader: ^11.1.0, 

▪ style-loader: ^2.0.0, 

▪ vue-loader: ^17.0.0, 

▪ webpack: ^5.37.0, 

▪ webpack-cli: ^4.7.0 
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▪ @apollo/client: ^3.5.9, 

▪ @fullcalendar/core: ^5.7.0, 

▪ @fullcalendar/daygrid: ^5.7.0, 

▪ @fullcalendar/interaction: ^5.7.0, 

▪ @fullcalendar/list: ^5.7.0, 

▪ @fullcalendar/timegrid: ^5.7.0, 

▪ @hennge/vue3-pagination: ^1.0.17, 

▪ @vue/apollo-option: ^4.0.0-alpha.16, 

▪ @vueuse/head: ^0.7.5, 

▪ axios: ^0.26.1, 

▪ blueimp-file-upload: ^10.31.0, 

▪ bootstrap: ^4.0.0, 

▪ bs-custom-file-input: ^1.3.4, 

▪ flatpickr: ^4.6.9, 

▪ graphql: ^15.8.0, 

▪ graphql-tag: ^2.12.6, 

▪ gsap: ^3.10.4, 

▪ jquery: ^3.6.0, 

▪ jquery-ui: ^1.12.1, 

▪ jquery.dirtyforms: ^2.0.0, 

▪ lightbox2: ^2.11.3, 

▪ owl.carousel: ^2.3.4, 

▪ parsleyjs: ^2.9.2, 

▪ popper.js: ^1.16.1, 

▪ postscribe: ^2.0.8, 

▪ select2: ^4.1.0-rc.0, 

▪ select2-bootstrap-theme: ^0.1.0-beta.10, 

▪ sortablejs: ^1.13.0, 

▪ vue: 3.2.22, 

▪ vue-pdf-embed: ^1.0.8, 

▪ vue-recaptcha: ^2.0.2, 

▪ vue-router: ^4.0.12, 

▪ vue-select: ^4.0.0-beta.3, 

▪ vue3-autocounter: ^1.0.6, 

▪ vue3-carousel: ^0.1.40. 
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4.3.1.5 Návrh novej štruktúry stránok 

Pre nový WordPress bola pripravená a vytvorená štruktúra stránok tak, aby bola rozšíriteľná a čo 

najviac zohľadňovala prepojené a nadväzujúce informácie v rámci celého portálu. Pripravená štruktúra 

je nasledovná: 

▪ Zásady ochrany osobných údajov 

▪ Redirect  

▪ Register zamestnaní  

o Čo je Register zamestnaní?  

o Zamestnanie  

o Pracovná oblasť  

▪ Karta zamestnania  

▪ O sektore  

▪ Oblasť pre CŽV  

▪ Pripomienky a otázky  

▪ Garancia  

▪ Register kompetencií  

o Čo je register kompetencií?  

▪ Novinky – Posts Page  

▪ Médiá  

o Propagácia projektu v médiách  

o Propagačné materiály  

o Fotogaléria  

▪ O projekte  

o Riadiaci výbor  

▪ O riadiacom výbore SRI  

▪ Zoznam členov  

▪ Dokumenty na stiahnutie  

▪ Fotogaléria  

o Otázky a odpovede  

o Kontakty  

▪ Kontakty na Realizačný tím TREXIMA Bratislava  

o Verejná správa  

o Občan  
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o Zamestnávateľ  

▪ Sektorové rady  

o Čo sú Sektorové rady? 

o Aliancia sektorových rád  

▪ O Aliancii sektorových rád  

▪ Zoznam členov  

▪ Dokumenty na stiahnutie  

▪ Fotogaléria 

o Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment  

▪ O sektore  

• Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských 

zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

• Úvodná správa o sektore  

• Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných 

nákladov, dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej 

distribúcie UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

• Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a 

inovácií v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

• Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

• O sektore – infoletak  

• Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie 

výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

• Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom 

pandémiou  

• Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe 

ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na 

vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre 

NSP/SRI  

• O sektore new  

• Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských 

zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť  

• Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor  

• Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských 

zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  III. časť 
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• Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

• Odkazy  

• Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

• Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

• O sektore 2019 

• Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

• Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní  

Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku a manažment 

• Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov 

• Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických 

výsledkov, zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre 

NSP/SRI 

• Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie 

voľných pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Zoznam členov sektorovej rady  

▪ Zoznam garantovaných zamestnaní  

▪ Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo  

o O sektore  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre automobilový priemysel a strojárstvo  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov  

▪ Úvodná správa o sektore automobilový priemysel a strojárstvo  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI 

▪ O sektore 2019  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Odkazy  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Automotive, vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Strojárstvo, vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ O sektore – infoletak  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ O sektore 2019 

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Odkazy  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia 

procesov sektorovo riadených inovácií  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ O sektore new  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Úvodná správa o sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

▪ O sektore  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Odkazy  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel  

▪ O sektore new  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby  

o O sektore  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia 

procesov sektorovo riadených inovácií  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou

  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ O sektore – infoletak  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ O sektore 2019 

▪ Odkazy  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre dopravu, logistiku a poštové služby  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny a SWOT analýza  

▪ Vnútorná strategická analýza sektora  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ O sektore new  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku  

o O sektore  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre elektrotechniku  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ O sektore 2019 

▪ Vstupujeme do éry technozázrakov  

▪ Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov  

▪ Odkazy  

▪ Úvodná správa o sektore elektrotechnika  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ O sektore new  
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▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu  

o O sektore  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre energetiku, plyn a elektrinu  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ O sektore – infoletak  

▪ IDENTIFIKÁCIA KRITICKÝCH A KĽÚČOVÝCH ČINITEĽOV  

▪ O sektore 2019 

▪ Úvodná správa o sektore energetika, plyn a elektrina  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Odkazy  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  

o O sektore  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Využitie vodíka v odvetví metalurgie  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ O sektore – infoletak  

▪ O sektore 2019 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Zoznam členov sektorovej rady  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Odkazy  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ O sektore new  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  

▪ Úvodná správa o sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu  

o O sektore  

▪ Úvodná správa o sektore chémia a farmácia  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  



   
 

422 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Chemický sektor u nás je moderný  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ O sektore 2019 

▪ Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Odkazy  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ O sektore new  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre chémiu a farmáciu  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre nsp/sri  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ O sektore – infoletak  

▪ O sektore 2019 

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR V 

URČENOM HORIZONTE, KTORÉ BUDÚ MAŤ DOPAD NA ĽUDSKÉ ZDROJE  

▪ Vnútorná strategická analýza sektora  
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▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti a vývojové tendencie v 

oblasti ľudských zdrojov 

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Odkazy  

▪ Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia 

procesov sektorovo riadených inovácií  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre informačné technológie a telekomunikácie  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel  

o O sektore  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Identifikácia kľúčových trendov a zmien ovplyvňujúcich sektor  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor kultúry a 

vydavateľstva  
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▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ O sektore – infoletak  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore 2019 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Úvodná správa o sektore  

▪ Odkazy  

▪ O sektore new  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre kultúru a kreatívny priemysel  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 
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▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Úvodná správa o sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

▪ KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR V 

URČENOM HORIZONTE, S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE  

▪ O sektore  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI 

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Odkazy  2019 

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Drevospracujúci priemysel inovuje  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ O sektore new  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  

o O sektore  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektore v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia 

procesov sektorovo riadených inovácií  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore 2019  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  

▪ Odkazy  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ O sektore new  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

o O sektore  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ O sektore 2019 

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Kontext sektora z roku 2019 I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Kontext sektora z roku 2019 II. časť 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Ako poľnohospodári inovujú a posúvajú sa  

▪ Úvodná správa o sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Odkazy  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 
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▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre potravinárstvo  

o O sektore  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Úvodná správa o sektore potravinárstvo  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ O sektore 2019 

▪ O sektore – infoletak  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre potravinárstvo  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Odkazy  
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▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby  

o O sektore  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Úvodná správa o sektore  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore – infoletak  

▪ O sektore 2019  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Odkazy  

▪ O sektore new  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre remeslá a osobné služby  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

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

o O sektore  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  
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▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ O sektore 2019 

▪ O sektore – infoletak  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Identifikácia kľúčových a kritických činiteľov  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Odkazy  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Úvodná správa o sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 

materiály  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  



   
 

434 

▪ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Úvodná informácia o cieľoch a prínosoch skúmania štruktúry ľudských zdrojov 

v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva z aspektu zabezpečenia 

procesov sektorovo riadených inovácií  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Všeobecné finančné-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ O sektore 2019 
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▪ O sektore – infoletak  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Odkazy  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre nsp/sri  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  

o O sektore  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Všeobecné finančné-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Úvodná správa o sektore ťažba a úprava surovín, geológia  

▪ O sektore 2019 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Odkazy  

▪ O sektore new  

▪ Dokumenty na stiahnutie  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Ťažba nerastov má smart riešenia  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH 

VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE 

NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 
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▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Úvodná správa o sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektore v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ O sektore 2019 

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Ako vyzerá textilný priemysel v čase pandémie  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Odkazy  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  
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▪ Sektorová rada pre verejné služby a správu  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Verejná správa potrebuje inovácie  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ O sektore – infoletak  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ O sektore 2019 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre verejné služby a správu  

▪ Odkazy  

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Úvodná správa o sektore  
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▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore new  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie  

o O sektore  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre vodu, odpad a životné prostredie  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP  

▪ Úvodná správa o sektore voda, odpad a životné prostredie  

▪ O sektore  

▪ KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY  

▪ 1. Priebežná správa o sektore  

▪ O sektore – infoletak  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ 5. Priebežná správa o sektore  

▪ 6. Priebežná správa o sektore  

▪ 2. Priebežná správa o sektore  

▪ 7. Priebežná správa o sektore  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ 8. Priebežná správa o sektore  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ 9. Priebežná správa o sektore  

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  

▪ Odkazy  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  



   
 

440 

▪ 3. Priebežná správa o sektore  

▪ 4. Priebežná správa o sektore  

▪ O sektore new  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport  

o O sektore  

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Počas pandémie vznikli podporné platformy pre e-školstvo  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Všeobecné finančno–ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ O sektore – infoletak  

▪ O sektore 2019 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti  
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▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Úvodná správa o sektore  

▪ O sektore new  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre vzdelávanie, výchovu a šport  

▪ Odkazy  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  

o O sektore  

▪ Charakteristika vývoja v oblasti pracovných úrazov a distribúcie voľných 

pracovných miest v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ekonomických výsledkov, 

zamestnanosti a odmeňovania v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI I. časť 

▪ Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom 

horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje  

▪ Úvodná správa o sektore  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti ľudských zdrojov a inovácií v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)  

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti  

▪ Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor  

▪ Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a 

poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI  
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▪ Charakteristika vývoja v oblasti hospodárskych výsledkov, osobných nákladov, 

dynamiky pracovnoprávnych vzťahov a regionálnej distribúcie UoZ v 

sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ Výzvy v zdravotníctve: nedostatok personálu je problematický  

▪ Rodové a regionálne aspekty zmien na trhu práce zasiahnutom pandémiou 

▪ O sektore – infoletak  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských 

zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a 

odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI  

▪ O sektore 2019 

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI II. časť 

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov  

▪ Kontext sektora z roku 2019  

▪ Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov 

v sektorovej štruktúre NSP/SRI III. časť 

▪ Vekové aspekty vplyvu pandémie nového koronavírusu na trh práce v 

sektorovej štruktúre NSP 

▪ Odkazy 

▪ Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní Sektorovou 

radou pre zdravotníctvo a sociálne služby  

▪ O sektore new  

o Zoznam členov sektorovej rady  

o Zoznam garantovaných zamestnaní  

o Dokumenty na stiahnutie  

▪ Inovácie  

▪ Sektorovo riadené inovácie – Front Page  

o Podpora z ESF  

o Čo je národná sústava povolaní? Quick Edit View   

o Aké sú požiadavky zamestnávateľov? 

Zároveň boli vytvorené špecifické šablóny na zabezpečenie zobrazení stránok: 

▪ Aliancia, 

▪ HomePage Template, 
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▪ Innovations, 

▪ Karta zamestnania, 

▪ Karta zamestnania – Garancia, 

▪ Karta zamestnania – O sektore, 

▪ Karta zamestnania – Oblast pre CZV, 

▪ Karta zamestnania – Pripomienky a otazky, 

▪ News, 

▪ O projekte, 

▪ Page with tab navigation, 

▪ Register kompetencii, 

▪ Register zamestnani, 

▪ Register zamestnani – Pracovna oblast, 

▪ Sektorova rada Zamestnania, 

▪ Sektorove rady. 

Ďalšie šablóny budú pridávané pre nové časti systému v nasledujúcich obdobiach. Zároveň bolo nutné 

vytvoriť permanentné presmerovania vzhľadom na pôvodné odkazy v článkoch a na stránkach: 

Tabuľka č. 119 Prehľad potrebných presmerovaní 

Zdroj Cieľ 

/karta_zamestnania-([0-
9]+)-? /register-zamestnani/pracovna-oblast/karta-zamestnania/$1-zamestnanie/ 

/sektorova_rada-6 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-tazbu-a-
upravu-surovin-geologiu/o-sektore/ 

/register_zamestnani /register-zamestnani/ 

/sektorove_rady /sektorove-rady/ 

/o_portali /o-projekte/ 

/sektorova_rada-26 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
administrativu-ekonomiku-manazment/o-sektore/ 

/sektorova_rada-37 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
zdravotnictvo-socialne-sluzby/o-sektore/ 

/sektorova_rada-35 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
vzdelavanie-vychovu-a-sport/o-sektore/ 

/sektorova_rada-17 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-vodu-
odpad-a-zivotne-prostredie/o-sektore/ 

/sektorova_rada-36 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-verejne-
sluzby-a-spravu/o-sektore/ 

/sektorova_rada-8 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-textil-
odevy-obuv-a-spracovanie-koze/o-sektore/ 
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Zdroj Cieľ 

/sektorova_rada-18 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
stavebnictvo-geodeziu-a-kartografiu/o-sektore/ 

/sektorova_rada-13 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-sklo-
keramiku-mineralne-vyrobky-nekovove-materialy/o-sektore/ 

/sektorova_rada-28 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-remesla-a-
osobne-sluzby/o-sektore/ 

/sektorova_rada-7 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
potravinarstvo/o-sektore/ 

/sektorova_rada-5 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
polnohospodarstvo-veterinarstvo-a-rybolov/o-sektore/ 

/sektorova_rada-19 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-obchod-
marketing-gastronomiu-a-cestovny-ruch/o-sektore/ 

/sektorova_rada-9 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-lesne-
hospodarstvo-a-drevospracujuci-priemysel/o-sektore/ 

/sektorova_rada-34 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-kulturu-a-
kreativny-priemysel/o-sektore/ 

/sektorova_rada-21 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
informacne-technologie-a-telekomunikacie/o-sektore/ 

/sektorova_rada-11 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-chemiu-a-
farmaciu/o-sektore/ 

/sektorova_rada-12 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-hutnictvo-
zlievarenstvo-kovacstvo/o-sektore/ 

/sektorova_rada-16 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
energetiku-plyn-a-elektrinu/o-sektore/ 

/sektorova_rada-15 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
elektrotechniku/o-sektore/ 

/sektorova_rada-20 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-dopravu-
logistiku-postove-sluzby/o-sektore/ 

/sektorova_rada-10 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-celulozo-
papierensky-a-polygraficky-priemysel/o-sektore/ 

/sektorova_rada-22 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
bankovnictvo-financne-sluzby-poistovnictvo/o-sektore/ 

/sektorova_rada-14 
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove-rady/sektorova-rada-pre-
automobilovy-priemysel-a-strojarstvo/o-sektore/ 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zároveň bolo presunutých cca 3000 multimediálnych súborov, ktoré sú súčasťou stránok a článkov 

verejnej časti portálu.  

4.3.2 Analýza a návrh riešenia úpravy verejného portálu – Karta zamestnania – inovácie 

V harmonograme projektu bola aj úloha na doplnenie inovácií a ich prepojenie s odbornými 

vedomosťami a odbornými zručnosťami. Preto bola vykonaná analýza možností riešení a následne bol 
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vytvorený návrh riešenia na zapracovanie tejto funkcionality do portálu IS NSP/SRI. Táto časť bude 

rozdelená do dvoch oblastí: 

▪ zobrazenie inovácií v kompetenčnom modeli, 

▪ zobrazenie zoznamu inovácií aj s popisom a obrázkom, ktoré ovplyvňujú dané NŠZ. 

Každá časť bude zobrazovať iné informácie o inováciách. V prvej oblasti ide o zobrazenie prepojení 

inovácií na odborné vedomosti a zručnosti. Zobrazuje vedomosti a zručnosti, ktoré bude nutné 

aktualizovať o vplyv danej inovácie, respektíve je potrebné zabezpečiť pri vzdelávaní alebo 

rekvalifikácii na dané zamestnanie.  

Prvá oblasť úprav bude zobrazovaná ako rozšírenie časti kompetenčný model Karty zamestnania tak, 

aby bolo zabezpečené zobrazenie informácií nastavených v privátnej časti pri tvorbe a revízii NŠZ. 

Rovnako ako sú pridávané inovácie k jednotlivým odborným vedomostiam a zručnostiam v privátnej 

časti portálu, budú zobrazované názvy inovácií pri jednotlivých položkách kompetenčného modelu. 

Tieto informácie budú na Karte zamestnania dostupné po rozkliknutí odborných vedomostí, alebo 

odborných zručností. Následne pri každej položke (názov OV alebo OZ) budú zobrazené nasledujúce 

informácie, ak ich daná položka má priradené: 

▪ príznak OV/OZ, 

▪ špecifikácia OV/OZ, 

▪ perspektíva OV/OZ, 

▪ inovácia priradená k OV/OZ. 

V prípade budúcej OV/OZ bude daná položka podfarbená zelenou farbou na optické zvýraznenie 

budúcich OV/OZ.  

V druhej oblasti budú zobrazené inovácie s detailom, ktoré sú priradené ku danému NŠZ k: 

▪ charakteristike NŠZ, 

▪ odbornej vedomosti, 

▪ odbornej zručnosti. 

Inovácie budú zobrazené na Karte zamestnania, aby bola dostupná kompletná informácia aj v prípade 

vytlačenia. Samozrejme je to optimalizované aj pre návštevníka portálu, aby sa nemusel prepínať, 
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hľadať informácie o inováciách na ďalších stránkach portálu. V druhej oblasti budú zobrazované 

nasledujúce informácie: 

▪ názov inovácie, 

▪ popis (charakteristika inovácie), 

▪ obrázok inovácie, 

▪ ikony prepojenia inovácie s charakteristikou NŠZ, OV a OZ, 

▪ ako tooltip názvy odborných vedomostí a zručností pri danej ikone. 

V základnom zobrazení bude zobrazený len názov inovácie a ikony prepojenia inovácie na jednotlivé 

časti NŠZ. Pre viac informácií bude možné inováciu rozkliknúť a zobraziť charakteristiku a obrázok 

inovácie. Pri charakteristike dlhšej ako je výška obrázku bude dostupný odkaz „viac...“, čím sa zobrazí 

celá charakteristika inovácie. Zároveň po rozkliknutí bude dostupný odkaz „menej ...“ na skrytie 

charakteristiky inovácie do pôvodného zobrazenia. 

Návrh na riešenie bol pripravený na Kartu zamestnania nových a revidovaných NŠZ, zobrazenie návrhu 

na úpravu je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 40 Návrh riešenia pridania inovácií na Kartu zamestnania 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Návrh riešenia zobrazenia prehľadu prepojenia inovácie s charakteristikou a odbornými vedomosťami 

a zručnosťami.  
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Obrázok č. 41 Návrh riešenia pridania inovácií na Kartu zamestnania – prehľad priradení 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podržaním kurzora myši na danej ikone sa zobrazia pri OV a OZ názvy OV a OZ, ktoré sú oddelené 

odrážkami na samostatných riadkoch. Pri Charakteristike bude zobrazená informácia „Inovácia 

ovplyvňujúca charakteristiku NŠZ“, v prípade ak pri tvorbe a revízii bolo pridané prepojenie inovácie 

ovplyvňujúce charakteristiku zamestnania. 

4.3.3 Modul Tvorba a revízia NŠZ - Inovácie – úpravy 

Pre túto zmenu nebola realizovaná štandardná analýza a návrh riešenia aj s funkčnou špecifikáciou. 

Úprava sa realizovala ako priame zadanie s vymedzením požiadaviek na zmeny. Zmenová požiadavka 

bola upraviť funkčnosť tlačidla Odstrániť na karte inovácie v tvorbe a revízii NŠZ s týmito parametrami: 

▪ zmeniť farbu tlačidla (z červenej na žltú), 

▪ zmeniť text tlačidla (z Odstrániť na Zrušiť), 

▪ po stlačení tlačidla Zrušiť vykonať kontrolu aktívnych prepojení danej inovácie, 

▪ ak kontrola nenájde aktívne prepojenia danej inovácie, zobraziť stránku s potvrdením odobratia 

prepojenia inovácie, 

▪ po potvrdení odobratia zobraziť na začiatku stránky karty inovácií v tvorbe a revízii NŠZ potvrdenie 

o ne/úspešnosti odobrania prepojenia, 

▪ ak kontrola nájde aktívne prepojenia, zobrazí stránku s aktívnymi prepojeniami aj s odkazmi na 

jednotlivé položky tak, aby mohol používateľ jednoducho odobrať všetky prepojenia brániace 

odstráneniu prepojenia inovácie k NŠZ, 
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Návrh riešenia stránky na zobrazenie existujúcich aktívnych prepojení je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 42 Návrh riešenia úpravy Modulu Tvorba a revízia NŠZ - Inovácie – aktívne prepojenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 43 Návrh riešenia úpravy Modulu Tvorba a revízia NŠZ – Inovácie – bez aktívnych 
prepojení 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.4 Modul Tvorba a revízia NŠZ – SZČ – rozšírenie číselníka 

Na základe požiadavky na pridanie nového typu podnikania do modulu Tvorba a revízia NŠZ časť SZČ 

bola pripravená zmenová požiadavka na zabezpečenie rozšírenia číselníka a vytvorenia nových 

základných balíčkov s OV a OZ pre tento typ podnikania. Najskôr sa realizovala analýza a následne boli 

zadané úlohy metodikom a expertom na vypracovanie nových základných balíčkov OV a OZ pre 

„Podnikanie fyzickej osoby podľa osobitného právneho predpisu“.  Riešenie a implementácia bola 

rozdelené na štyri kroky: 

▪ návrh riešenia a príprava zadania, 

▪ tvorba nových balíčkov pre nový typ podnikania, 

▪ programovanie a kontrola výsledku, 

▪ test funkčnosti a nasadenie na produkciu. 

Návrh riešenia a príprava zadania sa realizovala v sledovanom období. Zároveň sa realizovala tvorba 

nových základných balíčkov pre nový typ podnikania. Balík podnikateľské minimum pre „Podnikanie 

fyzickej osoby podľa osobitného právneho predpisu“ obsahuje nasledovné odborné vedomosti a ich 

špecifikácie: 
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Tabuľka č. 120 Odborné vedomosti pre balík podnikateľské minimum  

Vedomosť Špecifikácia 

právne minimum 

Obchodný zákonník (zmluvné právo, ustanovenia o právnych 

úkonoch, o uzavieraní zmluvy, záväzky, vymáhanie pohľadávok, 

náhrada škody); Občiansky zákonník (zmluvné právo, základné 

právne inštitúty, vlastnícke práva, zodpovednosť za škodu, 

záväzkové právo); Nariadenie General Data Protection „GDPR“ 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov; Zákon o ochrane osobných údajov (zásady spracúvania 

osobných údajov, povinnosti prevádzkovateľa, bezpečnosť 

osobných údajov); Zákonník práce (v prípade, že fyzická osoba – 

podnikateľ je zamestnávateľom) 

právne predpisy a základné pojmy v oblasti 

odvodov na zdravotné poistenie a sociálne 

poistenie 

vrátane povinností z oblasti odvodov na zdravotné a sociálne 

poistenie 

poistenie zodpovednosti za škodu  

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 

pracovné prostredie a pracovné podmienky, pokiaľ sa vyžadujú 

osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovný odev a iné 

pracovné pomôcky); požiarna ochrana a účinné prostriedky 

požiarnej ochrany; základné zásady ochrany životného prostredia 

účtovné minimum 

majetok – metódy a spôsoby inventarizácie, náležitosti účtovných 

dokladov súvisiacich s podnikaním, elektronická registračná 

pokladnica, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, postupy a 

princípy vedenia pokladničných denníkov a pokladničných kníh, 

zákon o účtovníctve 

spôsoby platieb v obchodnom styku  

základné ekonomické ukazovatele 

hrubý domáci produkt (HDP), bankové operácie, úrokové sadzby, 

tvorba cien, princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, 

náklad, výnos, tržba, výdavok, záväzky, pohľadávky a iné, vrátane 

samotných pojmov 

postupy pri reklamáciách, práva 

spotrebiteľov 

zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri 

predaji na diaľku 

daňové minimum 

princípy daňovej sústavy, druhy daní, spracovanie daňových 

priznaní súvisiacich s podnikaním, daňový paušál (paušálne 

výdavky) 

postupy a spôsoby prieskumu trhu  

marketing, postupy marketingového 

plánovania, marketingová komunikácia a 

reklama 

 

spôsoby a metódy komunikácie 
zásady komunikácie – osobnej, písomnej, online; zásady etického 

kódexu; dodržiavanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

postupy prijímania zákaziek  

psychológia predaja  

techniky individuálneho a skupinového 

poradenstva 
etika obchodovania a poradenstva 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Balík uplatňovanie práv zamestnancov pre „Podnikanie fyzickej osoby podľa osobitného právneho 

predpisu“ obsahuje nasledovné odborné vedomosti a ich špecifikácie: 

Tabuľka č. 121 Odborné vedomosti pre balík uplatňovanie práv zamestnancov 

Vedomosť Špecifikácia 

znalosť Zákonníka práce, dodržiavanie 

právnych predpisov súvisiacich so 

zamestnávaním 

náležitosti pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru, vhodné pracovné podmienky, fond 

pracovného času a odpočinok po práci, odmeňovanie práce 

podľa predpisov, ochrana pred diskrimináciou, spôsoby 

skončenia pracovného pomeru, predchádzanie nelegálnej práci 

a nelegálnemu zamestnávaniu a iné 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Balík podnikateľské minimum pre „Podnikanie fyzickej osoby podľa osobitného právneho predpisu“ 

obsahuje nasledovné odborné zručnosti a ich špecifikácie:: 

Tabuľka č. 122 Odborné zručnosti pre balík podnikateľské minimum 

Zručnosť Špecifikácia 

dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich s 

výkonom podnikania podľa osobitného právneho 

predpisu 

uplatňovanie ustanovení predmetného osobitného 

právneho predpisu, Občianskeho a Obchodného 

zákonníka v praxi podnikania, Zákonníka práce (ak je 

fyzická osoba – podnikateľ zamestnávateľom) 

založenie, pozastavenie (prerušenie), skončenie 

(zrušenie) podnikania 

napr. ohlasovacia povinnosť, komunikácia s príslušnými 

kompetentnými orgánmi 

ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej 

práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného 

správania na pracovisku a bezpečných pracovných 

postupov 

orientácia v predpisoch a technických normách v 

oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a 

protipožiarnej ochrany a ich uplatňovanie v 

podnikateľskej praxi 

dodržiavanie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti 

poskytovaných služieb a produktov 
 

spracovanie, kontrola správnosti a úplnosti údajov a 

náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod. 
 

kontrola stavu pokladničnej hotovosti vo vzťahu k 

údajom účtovnej evidencie a stanoveným 

pokladničným limitom 

 

príprava, spracovanie, evidencia a kontrola účtovných 

dokladov, vrátane ich archivácie 

napr. faktúry, mzdy, pokladničné doklady, operatívna 

evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných 

prostriedkov, zabezpečenie účtovnej bezpečnosti, 

pravidelné zálohovanie údajov, zákonná archivácia 

príprava podkladov, spracovanie daňových priznaní a 

vedenie nariadených evidencií 

spracovanie daňových priznaní súvisiacich s 

podnikaním, spracovanie evidencií vyplývajúcich z 

príslušných predpisov a nariadení 

spolupráca s úradmi a inštitúciami pri realizácii 

účtovných a daňových kontrol a auditov 

poskytovanie súčinnosti Sociálnej poisťovni, Finančnej 

správe (daňový úrad), Inšpektorátu práce, Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, zdravotným poisťovniam 
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Zručnosť Špecifikácia 

úhrada odvodov na zdravotné a sociálne poistenie 

spracovanie príslušných dokladov, dodržiavanie 

zákonných termínov, včasná úhrada odvodov na 

sociálne zabezpečenie (vo vzťahu k fyzickej osobe – 

podnikateľovi, resp. vo vzťahu k zamestnancom) 

plnenie povinností voči orgánom a inštitúciám štátnej 

správy, vyplňovanie formulárov, hlásení, spolupráca a 

komunikácia so štátnymi orgánmi v online prostredí 

spracovanie podkladov, formulárov, hlásení pre štátne 

inštitúcie a orgány napr. pri čerpaní štátnej pomoci, 

resp. pomoci z EÚ 

tvorba cien výrobkov a služieb, spracovanie cenových 

ponúk (ak cena za služby nie je určená osobitným 

právnym predpisom) 

spracovanie kalkulačných podkladov, operatívne 

zmeny v kalkuláciách cien podľa vývoja nákladov, 

tvorba a aktualizácia cenníkov 

vedenie evidencie zákazníkov 

napr. spracovanie databázy dostupných kontaktov 

zákazníkov, resp. potencionálnych zákazníkov na 

zabezpečovanie reklamy, propagácie poskytovaných 

služieb a tovarov, informovanie zákazníkov o novinkách 

a pod. pri dodržiavaní GDPR a zákona o ochrane 

osobných údajov, a využívaní online priestoru 

príprava zmluvných podmienok a zmlúv pre zákazníkov  

plnenie dohodnutých zmluvných podmienok 

napr. termíny, kvalita, množstvo, penále, splatnosť, 

splácanie záväzkov v dohodnutých termínoch a celkové 

dodržiavanie dohodnutých podmienok zmlúv 

korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie 

obchodných podmienok 

napr. poskytovanie objektívnych informácií o výrobku, 

službách, garancia ich kvality a zdravotnej 

nezávadnosti, bezpečnosti pri používaní výrobku, 

poskytovanie dôveryhodných garancií, garancia servisu 

a pod.; dodržiavanie zásad etického kódexu; 

dodržiavanie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 

reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, 

marketingové aktivity 

napr. rozposielanie propagačných e-mailov, 

spracovanie propagačných materiálov, nápisov, 

letákov, vývesiek, plagátov, pozvánok, inzerátov, 

etikiet, obalov, komunikácia so zákazníkom, propagácia 

on-line 

posudzovanie a vybavovanie reklamácií, sťažností a ich 

evidencia 

rešpektovanie práv spotrebiteľov, dodržiavanie 

príslušných zákonov, vybavenie reklamácie v zákonnej 

lehote 

komunikácia a spolupráca s ďalšími podnikateľskými 

subjektmi, organizáciami, dodávateľmi, odberateľmi, 

zákazníkmi 

 

prieskum trhu na účely dosiahnutia 

konkurencieschopnosti 

napr. férové dodržiavanie konkurenčného boja, 

dodržiavanie legislatívy, regulujúcej konkurenčné 

vzťahy (ak sa na fyzickú osobu – podnikateľa vzťahujú) 

zabezpečovanie aktivít na ochranu, tvorbu 

a zlepšovanie životného prostredia 
 

realizácia konzultačnej a poradenskej činnosti 
individuálna alebo skupinová poradenská činnosť – v 

súlade s etikou obchodu a poradenstva 

 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Balík uplatňovanie práv zamestnancov pre „Podnikanie fyzickej osoby podľa osobitného právneho 

predpisu“ obsahuje nasledovné odborné zručnosti a ich špecifikácie:: 
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Tabuľka č. 123 Odborné zručnosti pre balík uplatňovanie práv zamestnancov 

Zručnosť Špecifikácia 

dodržiavanie právnych noriem upravujúcich pracovno-

právne vzťahy (Zákonník práce a súvisiace právne predpisy)  
zabezpečovanie vhodných pracovných podmienok (BOZP, 

OOPP)  
spravodlivé odmeňovanie za vykonanú prácu 

a dodržiavanie dohodnutých termínov  
dodržiavanie základných ľudských práv na pracovisku  
ochrana pred diskrimináciou  
umožnenie odborného rastu a prehlbovania kvalifikácie 

zamestnancov  
 Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V systéme bolo potrebné upraviť logiku priraďovania balíčkov tak, aby pre tento typ podnikania systém 

priradil nové balíky pre podnikateľské minimum a uplatňovanie práv zamestnancov.  

4.3.5 API rozhranie – Prepojenie aplikácií 

Výmena informácií z aplikácie sri.sk prebieha využitím štandardizovaného API rozhrania, ktoré 

umožňuje vyvolať dáta zo systému sri.sk v požadovanej forme. Na účely konsolidácie bol vyvinutý 

vývojový balík trexima/sri-client, ktorý využíva GraphQL na efektívne získavanie informácií zo systému 

sri.sk. 

Technologické prepojenie a kooperácia sri.sk a sustavapovolani.sk je znázornená na nasledovnom 

obrázku: 
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Schéma č. 3 Kooperačný náhľad prepojenia aplikácií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pre jednoduchosť je zobrazený len logický náhľad. Na efektívny prístup k dátam boli vytvorené nad 

entitami koncové body. Všetky koncové body sú určené len na čítanie, cez rozhranie nie je možné 

akokoľvek dátové sety upravovať. 

Zoznam propagovaných entít, prípadne ich agregácií je nasledovný: 

▪ ActivitiesByFocus, 

▪ ActivitiesBySectorCouncil, 

▪ ActivitiesByYear, 

▪ ActivitiesTimeline, 

▪ ActivityV1, 

▪ AffectedInnovation, 

▪ Certificate, 

▪ CompetencesGeneral, 

▪ FocusV1, 

▪ InnovationCategory, 

▪ InnovationCategoryWithSectorCouncil, 

▪ InnovationSummary, 
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▪ Innovation, 

▪ Knowledge, 

▪ KnowledgeAffectedByInnovation, 

▪ Law, 

▪ NszAffectedByInnovation, 

▪ NszAlternativeTitle, 

▪ NszAuthor, 

▪ User, 

▪ NszCertificate, 

▪ NszEsco, 

▪ NszLaw, 

▪ NszPractice, 

▪ NszSelfEmploymentPack, 

▪ SelfEmploymentPack, 

▪ NszWorkEquipment, 

▪ WorkEquipment, 

▪ NszWorkProfile, 

▪ WorkProfile, 

▪ Nsz, 

▪ SectorCouncil, 

▪ SectorProgressTrend, 

▪ SkillAffectedByInnovation, 

▪ Skill, 

▪ Strategy, 

▪ StrategyOrganizationCategory, 

▪ StrategyOrganization, 

▪ StrategyV1. 

Ku každej entite existujú koncové body, ktoré umožňujú API klientovi efektívne dožadovať relevantné 

dáta. Zoznam všetkých koncových bodov pre metódu GET sú nasledovné: 

▪ /api/activities_by_focuses, 

▪ /api/activities_by_focuses/{focusType}, 

▪ /api/activities_by_sector_councils, 

▪ /api/activities_by_sector_councils/{id}, 
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▪ /api/activities_by_years, 

▪ /api/activities_by_years/{year}, 

▪ /api/activities_timeline, 

▪ /api/activities_timeline/{id}, 

▪ /api/activity_v1s, 

▪ /api/activity_v1s/{id}, 

▪ /api/affected_innovations, 

▪ /api/affected_innovations/{id}, 

▪ /api/certificates, 

▪ /api/certificates/{id}, 

▪ /api/competences_generals/{skkr}, 

▪ /api/focus_v1s, 

▪ /api/focus_v1s/{id}, 

▪ /api/innovation_categories, 

▪ /api/innovation_categories/{id}, 

▪ /api/innovation_category_with_sector_councils, 

▪ /api/innovation_category_with_sector_councils/{id}, 

▪ /api/innovation_summaries, 

▪ /api/innovation_summaries/{id}, 

▪ /api/innovations, 

▪ /api/innovations/{id}, 

▪ /api/knowledge/{code}, 

▪ /api/knowledge_affected_by_innovations, 

▪ /api/knowledge_affected_by_innovations/{innovation}, 

▪ /api/laws, 

▪ /api/laws/{id}, 

▪ /api/nsz_affected_by_innovations, 

▪ /api/nsz_affected_by_innovations/{nsz}, 

▪ /api/nsz_alternative_titles, 

▪ /api/nsz_alternative_titles/{id}, 

▪ /api/nsz_authors, 

▪ /api/nsz_authors/{id}, 

▪ /api/nsz_authors/{id}/user, 

▪ /api/nsz_certificates, 

▪ /api/nsz_certificates/{id}, 
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▪ /api/nsz_certificates/{id}/certificate, 

▪ /api/nsz_escos, 

▪ /api/nsz_escos/{id}, 

▪ /api/nsz_laws, 

▪ /api/nsz_laws/{id}, 

▪ /api/nsz_laws/{id}/law, 

▪ /api/nsz_practices, 

▪ /api/nsz_practices/{id}, 

▪ /api/nsz_practices/{id}/law, 

▪ /api/nsz_self_employment_packs, 

▪ /api/nsz_self_employment_packs/{id}, 

▪ /api/nsz_self_employment_packs/{id}/self_employment_pack, 

▪ /api/nsz_work_equipments, 

▪ /api/nsz_work_equipments/{id}, 

▪ /api/nsz_work_equipments/{id}/work_equipment, 

▪ /api/nsz_work_profiles, 

▪ /api/nsz_work_profiles/{id}, 

▪ /api/nsz_work_profiles/{id}/work_profile, 

▪ /api/nszs, 

▪ /api/nszs/{id}, 

▪ /api/nszs/{id}/alternative_titles, 

▪ /api/nszs/{id}/authors, 

▪ /api/nszs/{id}/authors/{authors}/user, 

▪ /api/nszs/{id}/certificates, 

▪ /api/nszs/{id}/certificates/{certificates}/certificate, 

▪ /api/nszs/{id}/escos, 

▪ /api/nszs/{id}/laws, 

▪ /api/nszs/{id}/laws/{laws}/law, 

▪ /api/nszs/{id}/practices, 

▪ /api/nszs/{id}/practices/{practices}/law, 

▪ /api/nszs/{id}/sector_council, 

▪ /api/nszs/{id}/self_employment_packs, 

▪ /api/nszs/{id}/self_employment_packs/{selfEmploymentPacks}/self_employment_pack, 

▪ /api/nszs/{id}/work_equipments, 

▪ /api/nszs/{id}/work_equipments/{workEquipments}/work_equipment, 
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▪ /api/nszs/{id}/work_profiles, 

▪ /api/nszs/{id}/work_profiles/{workProfiles}/work_profile, 

▪ /api/sector_councils, 

▪ /api/sector_councils/{code}, 

▪ /api/sector_progress_trends, 

▪ /api/sector_progress_trends/{id}, 

▪ /api/self_employment_packs, 

▪ /api/self_employment_packs/{id}, 

▪ /api/skill_affected_by_innovations, 

▪ /api/skill_affected_by_innovations/{innovation}, 

▪ /api/skills/{code}, 

▪ /api/strategies, 

▪ /api/strategies/{id}, 

▪ /api/strategy_organization_categories, 

▪ /api/strategy_organization_categories/{id}, 

▪ /api/strategy_organizations, 

▪ /api/strategy_organizations/{id}, 

▪ /api/strategy_v1s, 

▪ /api/strategy_v1s/{id}, 

▪ /api/users, 

▪ /api/users/{id}, 

▪ /api/work_equipments, 

▪ /api/work_equipments/{code}, 

▪ /api/work_profiles, 

▪ /api/work_profiles/{id}. 

Celá technická dokumentácia sa nachádza na https://sri.sk/api/docs.json vo formáte OpenAPI 3.0. 

4.4 Navrhované úpravy dátového modelu 

V sledovanom období sa neupravovali časti dátového modelu vzhľadom na úpravy nasadených 

modulov. Prebiehala príprava na zmeny a rozšírenie dátového modelu pre 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. 

https://sri.sk/api/docs.json%20vo%20formáte%20OpenAPI%203.0
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4.4.1 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.  Poprípade  sa predpokladá ich napĺňanie počas trvania projektu 

v rámci konkrétnych úloh podľa harmonogramu. 

1.1.1.1 Úpravy dátového modelu v časti modulu Tvorba a revízia NŠZ – SZČ – rozšírenie 

číselníkov 

Na túto úpravu nebolo potrebné vykonať zmeny v relačnom modeli, ale len rozšíriť položky v daných 

tabuľkách súvisiacich s pripravovanou a nasadenou zmenou. Zmeny a import dát do databázy 

a jednotlivých tabuliek prebiehal v dvoch krokoch. V prvom kroku sa pripravili pridávané dáta do formy 

na import a na importovali sa do testovacieho prostredia, aby bolo možné doladiť a odstrániť prípadné 

chyby pri importe dát. Následne prebehol druhý krok import dát do produkčnej databázy. 

V nasledujúcich schémach sú zobrazené použité a prepojené tabuľky.  

Schéma č. 4 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – SZČ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 5 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – SZČ – NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Schéma č. 6 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – SZČ – vedomosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Schéma č. 7 Relačný model – modul Tvorba a revízia NŠZ – SZČ – zručnosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.5 Klasifikácie a číselníky 

Klasifikácie a číselníky tvoria základ na zber, spracovanie a disemináciu údajov v každej oblasti 

štatistiky. Poskytujú štandardizované pojmy/termíny používané na opis javov, akými sú zamestnania, 

ekonomické aktivity, produkty, výdavky alebo zdravie. Sú nenahraditeľným nástrojom na dôsledné 

meranie týchto javov v rámci krajín a jednotlivých regiónov. V rámci systémového riešenia NSP/SRI sa 

využívajú mnohé národné klasifikácie, ktoré vychádzajú z medzinárodných štandardov, čím dochádza 

ku konvergencii, ktorá spôsobuje zjednodušené a spoľahlivejšie medzinárodné porovnanie. Na 

medzinárodnej scéne je vynakladané obrovské úsilie na harmonizáciu štatistických nástrojov, aby sa 

zjednotil „jazyk“ na štatistickú komunikáciu.  

Legislatíva EÚ umožňuje členským štátom vypracovať podrobnejšie národné klasifikácie za 

predpokladu, že tieto klasifikácie spĺňajú pravidlá zamerané na zabezpečenie úplnej porovnateľnosti 

vnútroštátnych údajov s údajmi EÚ. Možno to docieliť rozšírením medzinárodnej klasifikácie o ďalšiu 

klasifikačnú, národnú úroveň kategórií alebo vytvorením takej národnej klasifikácie, resp. číselníku, 

ktorý možno jednoznačne previesť prostredníctvom prevodníku na medzinárodný štandard. Okrem 

vertikálnej integrácie klasifikačných systémov, prebieha aj horizontálny prístup. Napríklad klasifikácia 
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produktov je prepojená s klasifikáciou ekonomických činností. Obe klasifikácie sú implementované aj 

v rámci IS NSP/SRI.  

Štandardizovanú a medzinárodne porovnateľnú sústavu informácií poskytujú aj NŠZ. Ich systematické 

zaraďovanie do štatistických číselníkov a klasifikácií, resp. ich využívanie v rámci IS NSP/SRI 

harmonizuje trh práce v SR, zvyšuje informačnú hodnotu pre všetkých účastníkov trhu práce. V rámci 

IS NSP/SRI sa používajú tieto klasifikácie: 

▪ EKR, 

▪ SKKR, 

▪ ISCED 2011, 

▪ ESCO, 

▪ SK ISCO-08, 

▪ ISCO-08, 

▪ SK NACE Rev.2, 

▪ CPA 2015. 

V rámci tejto kapitoly sú uvedené vybrané činnosti zabezpečené Realizačným tímom SRI v oblasti 

klasifikácií a číselníkov.  

4.5.1 Metodická pomoc pri revízii a tvorbe NŠZ  

Tajomníkom sektorových rád a autorom NŠZ je poskytované usmernenie pri určovaní  klasifikačného 

kontextu NŠZ. Usmernenia sú cielené najmä na časť Klasifikácie v NŠZ, kde kľúčovú úlohu zohrávajú 

najmä klasifikácie ISCO-08, SK ISCO-08, ESCO, CPA 2015, SK NACE Rev. 2 a číselník Povolaní. Príklady 

metodickej pomoci sú uvádzané v nasledujúcom texte.  

Klasifikácia SK NACE Rev.2 

K NŠZ Potápač na výkon prác bola určená nasledovná divízia klasifikácie SK NACE Rev. 2 – F43 

Špecializované stavebné práce, keďže klasifikačná trieda 43.99 Ostatné špecializované stavebné práce 

i. n. zahŕňa aj činnosť pracovných potápačov.  
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K NŠZ Pracovník kľúčovej služby a NŠZ Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov bola priradená 

divízia klasifikácie SK NACE Rev. 2 – S95 Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre 

domácnosti.  

Divízia C12 Výroba tabakových výrobkov bola jednoznačne priradená k NŠZ Spracovateľ tabaku a 

tabakových výrobkov.  

Návrh nových zamestnaní 

Zo strany Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu boli navrhnuté na doplnenie 

zamestnania Stavebný špecialista projektant stavebných konštrukcií a Stavebný projektant 

technických zariadení budov. Zo strany Realizačného tímu SRI nebolo odporučené uvedené 

zamestnania doplniť vzhľadom na to, že zamestnania sú pokryté už existujúcimi NŠZ Autorizovaný 

inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných 

stavieb a Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Taktiež 

bol podaný návrh na doplnenie zamestnania Kontrolór zábavných parkov s nasledovným popisom: 

Komplexná technická kontrola parametrov, projektovej dokumentácie, certifikátov zariadení, 

zapájacích elektrotechnických schém a meracej regulačnej techniky u zariadení, vizuálna kontrola 

zariadení a komponentov, ďalej prevádzková kontrola sledujúca stavebno-technické parametre a 

opotrebovanosť zariadení. Zamestnanie nadväzuje na NŠZ Kontrolór detských ihrísk, avšak odborne 

špecializuje kontrolnú funkciu na základe rozsiahlejších a špecifických požiadaviek na takéto osobitné 

zariadenia, stavby a technické systémy. Kým u kontrolóra detských ihrísk ide o bežnú vizuálnu kontrolu 

zariadení a mobiliárov na ihriskách, ďalej prevádzkovú kontrolu sledujúcu stavebno-technické 

parametre a aj opotrebovanosť zariadení, ktoré sú jednotne navrhované a certifikované stavebnicové 

moduly a prvky, schválené príslušnými orgánmi štátu, tak u nového zamestnania „Kontrolór zábavných 

parkov“ ide o komplexné kontrolovanie a vydanie povolenia na spustenie do prevádzky osobitných, 

individuálne projektovaných a inštalovaných rozsiahlejších zariadení, a to so zreteľom nielen na vizuály 

stav, ale hlavne na  súborné, technické, strojové, stavebné a elektrotechnické zariadenia a riadiace 

systémy takýchto zábavných zariadení. Realizačný tím SRI podporil uvedený návrh.   

Zo strany Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport bol podaný návrh na doplnenie 

zamestnania Riaditeľ základnej umeleckej školy. Realizačný tím SRI odporučil použiť existujúci kód 

klasifikácie SK ISCO-08, a to 1345009 Riaditeľ školy a školského zariadenia.  

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov navrhla doplniť NŠZ Digitálny farmár 

s nasledovným popisom: Kvalifikácia „Digitálny farmár“ zastrešuje riešenie úloh v troch oblastiach: 
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agropodnikanie, digitálne technológie a inovácie. V prípade agropodnikania ide o úlohy založené na 

ekonomických znalostiach a zručnostiach, logike a organizácii výrobných, logistických a predajných 

procesoch a ich integrácie do hodnotového reťazca. Úlohy súvisiace s digitálnymi technológiami 

predpokladajú vedomosti a zručnosti z technických oblastí, ako napríklad informačná a dátová 

gramotnosť, komunikácia a spolupráca, tvorba a spracovanie digitálneho obsahu. Oblasť inovácií 

zahŕňa úlohy založené na znalostiach a zručnostiach potrebných na pochopenie témy a príležitostí 

využívania inovatívnych technológií v agropotravinárskom odvetví, vykonávanie štúdií 

uskutočniteľnosti, definovanie správneho prístupu a implementáciu príslušných opatrení v zmysle 

projektového manažmentu a riadenia zmien. Digitálny farmár je kvalifikácia (zamestnanie), ktorá 

využíva digitálne technológie v procesoch agropotravinárskej výroby od prvovýroby cez spracovanie až 

po spotrebiteľa. Svojimi znalosťami ponúka agropotravinárskemu sektoru nástroje a informácie na 

prijímanie rozhodnutí umožňujúcich udržateľné nakladanie s prírodnými zdrojmi a súčasné zvýšenie 

produktivity a kvality produkcie. 

Realizačný tím SRI poskytol nasledovné odporúčanie: Ako sa uvádza v celom texte formulára na 

doplnenie nového NŠZ – ide o kvalifikáciu, nie zamestnanie. Preukazuje to aj zaslaná dokumentácia 

„Spoločný vzdelávací program v digitálnom poľnohospodárstve“.  Kvalifikácie nemožno „preklápať“ 

automaticky na zamestnania. V rámci charakteristiky a popisu pracovných činností sa uvádzajú 

znalosti/vedomosti a zručnosti potrebné na nadobudnutie kvalifikácie, nie praktické pracovné úlohy 

vykonávané v zamestnaní.  Kvalifikáciu možno považovať za veľmi perspektívnu so širokým okruhom 

zamestnaní, ktoré by využili znalosti/vedomosti a zručnosti, ktoré kvalifikácia vymenúva. Nejde však o 

nové zamestnanie na trhu práce. 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie navrhla doplniť NŠZ Pracovník environmentálnej 

výchovy, vzdelávania a osvety (ďalej len „EVVO“), ktorý v zmysle poskytnutej charakteristiky 

interpretuje poznatky z oblasti ekológie a environmentalistiky v širšom kontexte udržateľného rozvoja. 

Svojou činnosťou prispieva k napĺňaniu cieľov neformálnej EVVO. Jednotlivcov alebo skupiny 

podporuje v kontakte s prírodou a vytváraní väzieb k miestnemu životnému prostrediu. Vedie k 

pochopeniu ekologických dejov, globálnych environmentálnych problémov a ich súvislostí s 

každodenným životom a správaním človeka. V neposlednom rade rozvíja kompetencie konať a aktívne 

ovplyvňovať svoje okolie v prospech životného prostredia a udržateľného rozvoja. Svoju činnosť 

realizuje prostredníctvom rôznych edukačných a osvetových aktivít, programov či publikácií 

neformálneho charakteru s využitím aktivizujúcich zážitkových metód a foriem.  
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Zo strany Realizačného tímu SRI bol návrh podporený a bolo odporučené nový NŠZ priradiť ku kódu 

2133003 Špecialista ochrany prírody klasifikácie SK ISCO-08 a k povolaniu ESCO odborný 

pracovník/odborná pracovníčka ochrany prírody. 

Klasifikácia ESCO 

Početná skupina výziev na metodické usmernenie je venovaná korektnému zatriedeniu NŠZ do 

klasifikácie ESCO. Nižšie  v texte sú uvádzané jednotlivé usmernenia Realizačného tímu SRI.   

Tabuľka č. 124 Priradené ESCO povolania ku klasifikácii SK ISCO-08 

Kód SK 
ISCO-08 

Názov NŠZ ESCO povolanie 

1412006 
Riadiaci pracovník (manažér) 
cateringovej spoločnosti 

riaditeľ/riaditeľka reštaurácie 

3257006 Kontrolór detských ihrísk ESCO nemá ekvivalent 

9629008 
Asanačný pracovník (zberač 
uhynutých zvierat) 

ESCO nemá ekvivalent 

7311002 
Mechanik, opravár vodomerov, 
plynomerov 

montážnik/montážnička presných prístrojov 

1345009 Riaditeľ základnej umeleckej školy riaditeľ/riaditeľka vzdelávacieho zariadenia 

5142010 Pracovník wellness a spa centra asistent/asistentka v kúpeľoch a wellness centrách 

2521004 Dátový kurátor odborník/odborníčka na dátovú kvalitu 

3122013 
Vedúci karosárskej a lakovníckej 
dielne 

kontrolór/kontrolórka údržby vozidiel 

5169004 Pracovník kľúčovej služby zámočník/zámočníčka 

5249006 Pracovník kontroly cien ESCO nemá ekvivalent 

5163001 Pracovník krematória pracovník cintorína/pracovníčka cintorína 

3339007 Odborný pracovník pre kooperácie nemá ekvivalent. Iba ak nákupca 

8160012 Operátor zariadenia na výrobu vína odborník/odborníčka na kvasenie vína 

2413032 
Špecialista pre obchodné 
financovanie 

manažér/manažérka firemného bankovníctva 

2413005 
Špecialista pre dodržanie súladu s 
predpismi v oblasti bankovníctva 

manažér/manažérka regulatórnych záležitostí 

2413005 
Špecialista pre dodržanie súladu s 
predpismi v oblasti kapitálového trhu 

manažér/manažérka regulatórnych záležitostí 

2413005 
Špecialista pre dodržanie súladu s 
predpismi v oblasti poisťovníctva 

manažér/manažérka regulatórnych záležitostí 

2413015 Špecialista na platobné služby middle office špecialista/špecialistka 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

K NŠZ Potápač – na výkon prác boli priradené dve povolania klasifikácie ESCO, a to potápač/potápačka 

v stavebníctve a potápač záchranár/potápačka záchranárka.   

K NŠZ Kontrolór zábavných parkov boli doplnené dve povolania klasifikácie ESCO, a to 

analytik/analytička namáhania materiálov a technik/technička uvedenia strojov do prevádzky.  
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K NŠZ Spracovateľ strukovín a okopanín bolo odporučené doplniť ESCO povolanie 

pracovník/pracovníčka potravinovej výroby alebo uviesť, že nemá ekvivalent v ESCO. Autor NŠZ zvolil 

druhú variantu.  
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5. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE 

S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ A V 

ĎALŠÍCH VYBRANÝCH KRAJINÁCH 

V kontexte inovácií a zmien je nevyhnutné neustále zlepšovať a aktualizovať jednotlivé prvky vo 

vzdelávaní. Potreba zaistiť našu konkurencieschopnosť v globalizujúcom sa svete, snaha zvýšiť 

efektivitu práce pri dosahovaní vytýčených cieľov si vyžadujú novú organizáciu vzdelávacieho systému. 

Znamená to (okrem zlepšenia úrovne vzdelávania na všetkých stupňoch) predovšetkým: 

▪ flexibilnejší prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave so zapojením podnikov do praktického 

vyučovania (podporu prepojenia vzdelávania s praxou, prípravy vzdelávacích programov druhej 

šance a špecializovaných programov pre ľudí zo znevýhodneného prostredia a marginalizovaných 

skupín obyvateľstva); 

▪ zavedenie systému na overovanie kvalifikácií, ktorý umožní uznávanie výsledkov neformálneho 

a celoživotného vzdelávania; 

▪ naviazanie profilov vzdelávacích inštitúcií v regiónoch na potreby udržateľného rozvoja, trhu práce 

a dopyt regionálnej ekonomiky; 

▪ zavedenie objektívneho hodnotenia kvality vzdelávania na všetkých úrovniach systému; 

▪ vytvorenie uceleného systému monitorovania, založeného na systematickom zbere dát 

a medzirezortnej spolupráci. 

Na účel skvalitnenia celoživotného vzdelávania sa sledujú a analyzujú rôzne trendy v zahraničí 

a považuje sa za dôležité dávať dôraz na rozvoj medzinárodnej spolupráce. Vo vybraných krajinách sa 

nachádzajú postupy, príklady dobrej praxe, ktoré môžu vhodne slúžiť pre Slovenskú republiku ako 

inšpirácie pre kvalitatívny posun vzdelávacieho systému.  

Analýzou vybraných štátov – Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Rakúsko, Spolková 

republika Nemecko, USA, Nový Zéland – sa vytvorila široká databáza relevantných údajov a informácií, 

ktoré sú súčasťou jednotlivých vzdelávacích systémov. Dôležitým aspektom je prepojenie vzdelávania 

s potrebami trhu práce, preto sa analyzovalo, ako sa v daných štátoch prepája monitorovanie a 

prognózovanie potrieb trhu práce. Európsky trh práce sa v ostatných rokoch výrazne zmenil pod 

vplyvom starnutia populácie, migrácie pracovných síl, potrebe prispôsobiť zručnosti a vedomosti 

pracovných síl neustále sa rozvíjajúcemu prostrediu a zvyšovaniu konkurencieschopnosti. Kvalitný 
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systém vzdelávania si vyžaduje aj definíciu požiadaviek na odborné vedomosti, identifikáciu zručností, 

aktualizáciu kľúčových kompetencií. Uvedené údaje a samotné príklady dobrej praxe boli súčasťou 

jednotlivých kategórií, ktoré sa zbierali na inšpiráciu a porovnávanie s vybranými štátmi. Samotné 

kvalitné strategické plánovanie bude smerovať k tomu, že vzdelávací systém pripraví a zabezpečí 

kvalifikovanú pracovnú silu pre slovenský pracovný trh. Nevyhnutná je spolupráca so zástupcami 

hospodárskych odvetví, ktorí zadefinujú požadované kľúčové kompetencie a zručnosti budúcich 

zamestnancov. Vzdelávací systém sa preto významne spolupodieľa na priemyselnom rozvoji a 

hospodárskej prosperite štátu. Významnými prvkami ovplyvňujúcimi rozvoj sú aj prístupy štátnych, 

verejných či súkromných činiteľov, teda snaha o podporu podnikateľského prostredia, zjednodušenie 

legislatívy alebo finančné príspevky a investície, napr. do inovácií a špičkových technológií, vedy a 

výskumu. Inovácie napomáhajú tvorbe kvalitných pracovných miest a posilňujú schopnosti obstáť v 

konkurencii medzi firmami alebo krajinami. 

5.1 POTREBY zamestnávateľov vo vybraných inšpiratívnych krajinách 

5.1.1 Česká republika analýza NSP 2010 a SRI 2022  

Tak ako celý svet, aj Česká republika čelila v predchádzajúcich dvoch rokoch výraznému vplyvu 

pandémie COVID-19 na ekonomiku a trh práce. Postupne zlepšujúca sa epidemiologická situácia v 

aktuálnom roku 2022 však nepriniesla návrat do normálu, pretože obmedzenia a vplyv pandémie 

vystriedal vplyv vojny na Ukrajine na všetky sféry českého hospodárstva a jeho ekonomické činitele. Aj 

pre túto kombináciu za sebou nasledujúcich a istým spôsobom paralelne pôsobiacich vplyvov je 

nemožné situáciu po roku 2020 zatiaľ vyhodnotiť a porovnať. Komparatívnym obdobím teda bude rok 

2010 a 2020. 

V oblasti zamestnanosti, pracovných podmienok a pracovnoprávnych vzťahov v Českej republike stále 

rovnako zohrávajú kľúčovú úlohu odborové zväzy, profesijné organizácie zamestnávateľov a verejné 

inštitúcie, ktoré sú prepojené cez viacúrovňový systém riadenia zahŕňajúci európsku, národnú aj 

regionálnu úroveň. V roku 2010 sa reprezentatívnosť sociálnych partnerov na centrálnej úrovni riešila 

z hľadiska členstva v Rade pre hospodársku a sociálnu dohodu (Rada hospodářské a sociální dohody 

České republiky, RHSD ČR), do ktorej museli mať organizácie zamestnávateľov pridružené spoločnosti 

so 400 000 zamestnancami. Na zapojenie odborových združení museli mať aspoň 150 000 členov. 

Členmi RHSD ČR za odbory a zamestnávateľov boli:  

▪ Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR); 
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▪ Konfederace zaměstnávatelských a podnikatelských svazů České republiky (KZPS ČR); 

▪ Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS); 

▪ Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR). 

V roku 2020 sa za zamestnancov stali členmi: 

▪ Federácia výkonných zamestnancov Českej republiky (FVZ ČR); 

▪ Zamestnávateľské fórum (Zamforum); 

Potreby českého trhu práce reflektujú na vysokej úrovni potreby zamestnávateľov, ktorí aj v súvislosti 

s inováciami požadujú zamestnanca vyzbrojeného nielen všestrannými všeobecnými, ale najmä 

odbornými vedomosťami a zručnosťami. Obdobie rokov 2010 až 2020 bolo v Českej republike 

charakterizované zapracovávaním reforiem vzdelávania, tzv. Kurikulárnou reformou. Učebné 

dokumenty boli postupne nahradené modernejšími rámcovými vzdelávacími programami (RVP), na 

základe ktorých si školy vytvorili svoje školské vzdelávacie programy. Preto je taktiež reforma 

charakterizovaná ako dvojstupňová. Na rozdiel od minulosti, kedy boli osnovy diktované direktívne, 

začali vznikať nové vzdelávacie programy na základe spolupráce medzi odborníkmi, školami, učiteľmi, 

zamestnávateľmi a ďalšími partnermi. Nové chápanie kurikula už prestalo byť založené na osvojovaní 

si čo najväčšieho objemu faktov, ale smerovalo k získaniu kľúčových aj odborných kompetencií, 

komplexnejších a prakticky zameraných schopností. Už v roku 2010 sa k uskutočňovaniu reformy 

vytvárali všetky potrebné štandardy: 

Profesijné štandardy – tzv. profesijné profily predstavujú „objednávku“ z trhu práce, stanovia, čo je 

potrebné vedieť na získanie príslušnej kvalifikácie. Popisy požiadaviek na príslušné povolanie by 

všeobecne mali zodpovedať štátom uznávaným kvalifikáciám. V českom prostredí sa v súvislosti s 

kvalifikáciami začal objavovať pojem kvalifikačný štandard, ktorého úlohou je celoštátne ovplyvňovať 

ciele a obsahy vzdelávacích programov. Kvalifikačné štandardy vznikali spolu s hodnotiacimi 

štandardmi v rámci systémového projektu MŠMT ČR „Rozvoj a implementácia NSK“. 

Vzdelávacie štandardy – rámcové vzdelávacie programy. Ak je možné kvalifikačné štandardy v 

jednotlivých oboroch vzdelania chápať ako objednávku zo sféry výkonu práce, tak reakciou na ne sú 

rámcové vzdelávacie programy. „Vykonávacie vzdelávacie programy“, teda školská úroveň 

kurikulárnych dokumentov zaistí školské vzdelávacie programy, ktoré zohľadnia aj regionálne a 

miestne požiadavky. 
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Hodnotiace štandardy – stanovia kritéria a postupy na overovanie požiadaviek kvalifikačného 

štandardu (napr. katalógy požiadaviek pre maturitnú skúšku). Hodnotiace štandardy slúžia na overenie 

a uznávanie výsledkov učenia a ich certifikácie.  

Vzdelávacie programy v odbornom vzdelávaní smerujú predovšetkým k tomu, aby absolventi získali 

určitú kvalifikáciu. Preto s kurikulárnou reformou súvisí aj vznik Národnej sústavy kvalifikácií (NSK). Tá 

prehľadne popisuje úplné aj čiastočné kvalifikácie a pomáha s ich uznávaním na trhu práce. Vďaka 

kvalifikačným a hodnotiacim štandardom je možné jednoduchšie uznávať výsledky neformálneho 

vzdelávania alebo informálneho učenia sa. Národná sústava kvalifikácií (NSK) pomáha tým, ktorí z 

nejakého dôvodu nedokončili školu a chceli by si doplniť vzdelanie. Je prospešná aj pre tých, ktorí síce 

niečo vyštudovali, ale potom pracovali v iných oboroch, majú mnoho rôznych vedomostí a schopností, 

ale nemajú o nich žiaden doklad. V Českej republike sa aj v roku 2010, aj v roku 2020 skloňuje okrem 

pojmu “kvalifikácia” aj slovo “povolanie”. Jeho charakteristiku, popis a mnoho ďalších dôležitých 

informácií prináša Národná sústava povolaní (www.nsp.cz).  

Popis jednotlivých povolaní v Českej republike majú v gescii tzv. sektorové rady. Tie vznikli v rámci 

realizácie verejnej zákazky (VZ) Národná sústava povolaní (NSP). Zadávateľom tejto verejnej zákazky 

bolo Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR. Sektorové rady fungovali ako dobrovoľné profesijné 

združenia, zložené z významných zástupcov zamestnávateľov, strešných profesijných združení a 

významných odborníkov na ľudské zdroje v danom sektore či odvetví. Financované boli z prostriedkov 

ESF a štátneho rozpočtu ČR. Na realizácii sa z pohľadu trhu práce podieľali:  

▪ Hospodárska komora ČR, 

▪ Inštitút Zväzu priemyslu ČR, 

▪ Zväz priemyslu a dopravy ČR. 

Hlavným cieľom verejnej zákazky NSP bolo vytvoriť efektívny systém monitorovania požiadaviek trhu 

práce na výkon jednotlivých povolaní, ktoré sa vyskytujú a sú požadované na území Českej republiky a 

tieto požiadavky následne premietnuť do všetkých úrovní vzdelávania. Ďalej vytvoriť otvorenú a 

všeobecne dostupnú databázu povolaní – NSP (www.nsp.cz) odrážajúcu reálnu situáciu na českom trhu 

práce. Aby mohli byť tieto hlavné ciele VZ NSP naplnené, bola pri jej realizácii nesmierne dôležitá úzka 

spolupráca s priamymi účastníkmi trhu práce – zamestnávateľmi a poznanie ich aktuálnych potrieb a 

skúseností. Preto bola v priebehu budovania NSP venovaná veľká pozornosť príprave modelu zapojenia 

zamestnávateľov do popisovania sveta práce.  

http://www.nsp.cz/
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Do roku 2010 fungovalo v Českej republike 20 sektorových rád, v roku 2020 sa rozšírili na 29 

sektorových rád, dostupné na (www.sektorove-rady.cz). Spracovanie modelu sektorových rád v ČR, 

ako reprezentantov zamestnávateľských organizácií, orientovaných na presadzovanie odborných aj 

ekonomicko-politických požiadaviek v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, bolo inšpirované praktickými 

skúsenosťami z Veľkej Británie. Do roku 2020 boli sektorové rady kľúčovým aktérom pri rozvoji 

pracovnej sily v sektoroch. V súčasnosti majú na starosti presadzovanie inovácií do obsahu kvalifikácií 

a spoluprácu so školskými a ďalšími vzdelávacími inštitúciami. 

V roku 2020 bol v rámci zosúlaďovania vzdelávania s potrebami trhu práce v rámci národných projektov 

spustený pilotný projekt „Mistrovská zkouška“, ktorý gestoroval Národný pedagogický ústav (bývalý 

Národný ústav vzdelávania – NÚV). Projekt bol koncipovaný tak, aby nastavil ucelený model 

majstrovských remeselníckych skúšok a pripravil komplexné portfólio odborných vedomostí v rámci 

skúšobných štandardov potrebných na jeho implementáciu. Prvky systému majstrovských skúšok sa 

vypracovali pre rôzne úplné a čiastočné kvalifikácie: kvalifikačné a hodnotiace štandardy, rámce pre 

zadávanie majstrovských skúšok, študijné programy vzdelávacích programov a učebnice. V rámci 

projektu boli vypracované potrebné metodiky a boli taktiež navrhnuté postupy na organizovanie 

skúšok. 

Majster remesla predstavuje nový druh kvalifikácie, ako aj nový nástroj na ďalšie vzdelávanie a 

uznávanie výsledkov predošlého vzdelania v odbore/remesle. Zatiaľ čo absolventi štvorročných 

programov OVP (ISCED 354, EQF 4 - maturita) môžu naďalej rozvíjať svoje profesionálne zručnosti na 

vyšších odborných školách alebo na vysokých školách, remeselníci túto možnosť nemajú. Spravidla sú 

to absolventi trojročných programov OVP s výučným listom (ISCED 353, EQF 3), ktoré priamo nevedú 

k terciárnemu ani post-sekundárnemu vzdelaniu. Majster remesla otvára nové perspektívy, pretože 

vedie k úrovni EQF 5. 

Na zvyšovanie atribútov majstra remesla sú definované ďalšie ciele:  

▪ celková kvalita remeselného spracovania;  

▪ vnímanie prestíže remesiel spoločnosťou;  

▪ záujem mladých ľudí (a ich rodičov) o vzdelanie v remeselníckom priemysle; 

▪ šance držiteľov uspieť v zahraničí, pretože kvalifikácia je v rámci EÚ zlučiteľná. 

Česká ekonomika a trh práce si v posledných rokoch viedli až prekvapujúco dobre. Česká republika si 

udržala silný rast HDP a dosiahla najnižšiu mieru nezamestnanosti v EÚ. Výrobný priemysel zostáva 

http://www.sektorove-rady.cz/
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najsilnejší a zamestnáva viac ako štvrtinu pracovnej sily (viac ako sektor veľkoobchodu a maloobchodu, 

stavebníctva a zdravotníctva a sociálnej starostlivosti spolu). Prognózy však ukazujú, že zamestnanosť 

v nasledujúcom desaťročí klesne, čo signalizuje budúce problémy.  

Keďže výroba je v CŘ už teraz veľmi silná, väčšina nových pracovných príležitostí bude pochádzať zo 

služieb, konkrétne z oblasti umenia a rekreácie alebo administratívnych a podporných služieb. 

Najrýchlejšie rastúcimi povolaniami by mali byť opatrovatelia, profesionáli v oblasti práva, sociálnej 

oblasti a úradní odborníci. Nie je prekvapením, že pre väčšinu všetkých voľných pracovných miest 

(vrátane tých, ktoré sú určené na doplnenie uvoľnených pracovných miest) bude potrebná kvalifikácia 

na strednej úrovni.  

5.1.1.1 Príklady dobrej praxe v Českej republike 

Česká republika môže príkladom pre Slovenskú republiku byť aj v oblasti prenosu potrieb 

zamestnávateľov do vzdelávacieho systému: 

▪ www.infoabsolvent.cz – je to informačný systém o uplatnení absolventov škôl na trhu práce. 

Definuje požiadavky zamestnávateľov na najdôležitejšie kompetencie absolventov podľa odborov 

a rôznych stupňov vzdelania, schopností, úrovne jazykov, práce s počítačom a iné. 

▪ Profesijné štandardy – tzv. profesijné profily predstavujú „objednávku“ z trhu práce, stanovujú, čo 

je potrebné vedieť na získanie príslušnej kvalifikácie. Popisy požiadaviek na príslušné povolanie by 

všeobecne mali zodpovedať štátom uznávaným kvalifikáciám. 

▪ Kvalifikačný štandard (v súvislosti s kvalifikáciami) – jeho úlohou je celoštátne ovplyvňovať ciele a 

obsahy vzdelávacích programov. 

▪ Vzdelávacie štandardy – rámcové vzdelávacie programy reagujú na požiadavky zo sféry výkonu 

práce. „Vykonávacie vzdelávacie programy“, teda školské vzdelávacie programy, zohľadňujú aj 

regionálne a miestne špecifiká. 

▪ Hodnotiace štandardy – stanovia kritériá a postupy na overovanie požiadaviek kvalifikačného 

štandardu (napr. katalógy požiadaviek pre maturitnú skúšku); slúžia na overenie a uznávanie 

výsledkov učenia a ich certifikácie. 

▪ Národná sústava kvalifikácií – prehľadne popisuje úplné aj čiastočné kvalifikácie a pomáha s ich 

uznávaním na trhu práce. Vďaka kvalifikačným a hodnotiacim štandardom je možné jednoduchšie 

uznávať výsledky neformálneho vzdelávania alebo informálneho učenia sa. 

▪ Sektorové rady – majú v gescii popis jednotlivých povolaní, efektívny systém monitorovania 

požiadaviek trhu práce pre výkon jednotlivých povolaní, ktoré sa vyskytujú a tieto požiadavky 
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následne premietnuť do všetkých úrovní vzdelávania, presadzujú inovačné tendencie v obsahu 

kvalifikácií a spoluprácu so školskými a ďalšími vzdelávacími zariadeniami. 

▪ „Mistrovská zkouška“ – ucelený model majstrovských remeselníckych skúšok, ktorého súčasťou 

je komplexné portfólio odborných vedomostí v rámci skúšobných štandardov potrebných na jeho 

implementáciu. 

▪ Povinná dlhodobá prax študentov VŠ v podnikoch. 

▪ UNIFER (Projekt, ktorý ponúka študentom pod vedením mentora príležitosť zapojiť sa do projektov 

v rôznych oblastiach. Poskytuje možnosť získať prax a zvýšiť tak šancu na uplatnenie sa na trhu 

práce.  

▪ www.budoucnostprofesi.cz (Portál, na ktorom je vypracovaný vývoj zamestnanosti v odvetví do 

roku 2020. Obsahuje vyhodnotené sektorové štúdie, vývoj regiónu a odvetvia. Konkrétne profesie 

sú tam zaradené do skupiny profesií, pre ktorú je vyhodnotená šanca na získanie zamestnania, 

veková štruktúra zamestnaných, typ vzdelania absolventov atď.). 

5.1.1.2 Návrhy systémových opatrení z Českej republiky pre Slovenskú republiku  

Aktuálne je v Českej republike aktívnych viacero systémových opatrení, ktoré by mohlo implementovať 

aj Slovensko. V systéme odborného školstva by sa aj v našich podmienkach uchytila „Mistrovská 

zkouška“. Ide o systém, ktorý ešte na Slovensku nefunguje a v Českej republike sa objavil už v roku 

2020. Je to pilotný projekt, ktorý gestoroval Národný pedagogický ústav (bývalý Národný ústav 

vzdelávania – NÚV) a bol spustený v rámci zosúlaďovania vzdelávania s potrebami trhu práce v rámci 

národných projektov. Ak by sa u nás podarilo odštartovať takýto projekt, výrazne by to napomohlo k 

nastaveniu uceleného modelu majstrovských remeselníckych skúšok a príprave komplexného portfólia 

odborných vedomostí v rámci skúšobných štandardov potrebných na jeho implementáciu. Navrhuje 

sa, aby sa prvky systému majstrovských skúšok vypracovali pre rôzne úplné a čiastočné kvalifikácie: 

kvalifikačné a hodnotiace štandardy, rámce pre zadávanie majstrovských skúšok, študijné programy 

vzdelávacích programov a učebnice. Tak ako v Českej republike, aj u nás by bolo prínosné, aby boli v 

rámci projektu vypracované potrebné metodiky a boli taktiež navrhnuté postupy na organizovanie 

skúšok. 

V Českej republike stále funguje sieť sektorových rád, ktoré sú momentálne aktívne v Národnej sústave 

kvalifikácií a presadzujú inovačné tendencie v obsahu kvalifikácií a tiež spolupracujú so školskými a 

ďalšími vzdelávacími zariadeniami. Navrhuje sa, aby aj na Slovensku zostali sektorové rady funkčné a 

aby naďalej pôsobili podľa rozdelenia tak, ako tomu je už od roku 2012. Ak bude pôsobiť všetkých 24 

http://www.budoucnostprofesi.cz/
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slovenských sektorových rád, bude zabezpečené pokrytie všetkých odvetví hospodárstva. Nie je 

potrebné tento počet navyšovať a užšie špecifikovať podľa vzoru Českej republiky. 

5.1.2 Francúzska republika analýza NSP 2010 a SRI 2022  

Medzi inšpiratívne krajiny, ktoré sa dlhodobo analyzujú, patrí Francúzsko. Francúzsko má historickú 

tradíciu v nastavovaní národných politík zamestnanosti. Súčasťou je strategické plánovanie potrieb 

trhu práce, regionálna spolupráca, podpora zamestnávateľov, intenzívny sociálny dialóg, ochrana práv 

zamestnancov a sociálne zabezpečenie pracovníkov, definované aj podľa jednotlivých sektorov. Do 

politiky zamestnanosti patrí adresné vzdelávanie pracovnej sily, rozvoj odborných zručností a 

profesijných kvalifikácií. Celý systém zastrešuje príslušná legislatíva štátu a zapojenie všetkých 

relevantných aktérov – štátna správa, regionálna samospráva, zástupcovia zamestnávateľov, 

zástupcovia zamestnancov, odborové (aj sektorové) združenia, sociálni partneri, odborní garanti, 

vysokoškolskí pedagógovia a pod.  

Analýza z roku 2010, realizovaná v rámci Národného projektu Sústava povolaní I., Aktivita č. 1 “Analýza 

mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy 

pre trh práce vo vybraných štátoch EÚ/OECD” priniesla informácie o mnohých inšpiratívnych 

aspektoch francúzskej vzdelávacej politiky. Zásadným prvkom vo vzťahu k vzdelávaniu zamestnancov 

je povinnosť zamestnávateľov participovať na financovaní ich ďalšieho odborného vzdelávania 

prostredníctvom odvodov do fondu ďalšieho odborného vzdelávania, kde výška príspevku závisí od 

veľkosti podniku. Druhým významným prvkom je povinnosť rokovať so zástupcami zamestnancov 

o otázke vzdelávacieho plánu podniku. Ide o plán podniku, ktorý zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity 

v istom časovom úseku. V tomto prípade sa vzdelávanie zamestnanca považuje za vykonávanie práce, 

preto je aj povinné a zamestnanec ho môže odmietnuť len zo špecifických dôvodov. 

Francúzske kariérne poradenstvo zabezpečuje službu „bilancia kompetencií“. Uvedená služba 

predstavuje poradenstvo pre občana, ktorá zhodnocuje jeho profesionálnu spôsobilosť, postoje a 

motiváciu. Následne sa sformulujú ďalšie plány v oblasti vzdelávania a profesijného vývoja. Skladá sa 

z troch častí – prípravnej, analytickej a záverečnej. Nárok na službu majú aj nezamestnaní občania. 

Poradenstvo môžu využiť aj všetci zamestnaní občania, ktorí majú za sebou minimálne päť rokov 

profesijnej praxe a počas posledných 12 mesiacov nemenili zamestnávateľa.  

Medzi systematické opatrenia vo Francúzsku podporujúce rozvoj trhu práce je uznávanie výsledkov 

neformálneho vzdelávania a uznávania vedomostí a zručností, ktoré boli nadobudnuté mimo 
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formálneho vzdelávania. Už v roku 1934 bol prijatý zákon, ktorý umožňoval získanie diplomu inžinier 

na základe odbornej praxe. Zákon o spoločenskej modernizácii z roku 2002 stanovil, že overenie praxe 

môže viesť k priamemu získavaniu kvalifikácie. Znamená to, že ktorýkoľvek z diplomov alebo 

odborných certifikátov, nachádzajúcich sa v Národnom zozname odborných kvalifikácií/certifikácií, 

možno získať nielen v systéme formálneho vzdelávania, ale aj prostredníctvom overenia vedomostí, 

zručností a spôsobilostí nadobudnutých praxou. Francúzsky systém má na uvedený účel vytvorené 

vlastné postupy a procesy posudzovania, hodnotenia a schvaľovania certifikátov v príslušných 

komisiách, zastupujúcich jednotlivé relevantné hospodárske odvetvia.  

Analýzy a databázy z rokov 2019 – 2021 potvrdzujú predchádzajúce poznatky o tom, že pretrvávajú 

silné vzťahy medzi reprezentantmi zamestnávateľov, sektorových a prierezových odvetví, či štátnych 

a súkromných organizácií. Pracovné právo nadväzuje na historické a celospoločenské kontexty na 

pracovnom trhu. V súčasnej dynamickej dobe sa prejavuje význam odborových organizácií a ich sila 

v kolektívnych vyjednávaniach. Orgánom regulácie práce je Ministerstvo práce, zamestnanosti a 

integrácie a k sociálnym partnerom patria nasledovné združenia: 

▪ Confédération Générale du Travail, CGT – Všeobecná konfederácia práce; 

▪ Confédération française démocratique du travail, CFDT – Francúzska demokratická konfederácia 

práce; 

▪ Force Ouvrière, FO – Pracovná sila; 

▪ Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC – Francúzska konfederácia kresťanských 

pracujúcich; 

▪ Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres, CFE-CGC – 

Francúzska konfederácia manažmentu – generálna konfederácia výkonných orgánov; 

▪ Union nationale des syndicats autonomes, UNSA – Národná únia autonómnych odborových 

zväzov; 

▪ CEREQ – Centrum pre štúdium a výskum kvalifikácií (Centre d´etudes et de recherches sur les 

qualifications). 

 

Vo vzťahu k podmienkam trhu práce sa vyžaduje ďalší rozvoj v oblasti odbornej prípravy, celoživotného 

vzdelávania, kariérneho rastu a rozvoj schopností adaptovať sa na inovácie a nové technológie zo 

strany zamestnávateľov. Sociálni partneri si udržiavajú zásadnú úlohu v regulačných, politických a 

finančných aspektoch programov celoživotného vzdelávania. Medziodborové dohody, ktoré 

podpisujú, boli základom na zavedenie reforiem do roku 2018 a vo všeobecnosti sa odrážajú v 
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legislatívnych a regulačných dokumentoch. Sociálni partneri tiež riadia rôzne orgány, ktoré financujú 

programy učňovského a odborného vzdelávania pre malé a stredné podniky, ako aj systém poistenia v 

nezamestnanosti pre uchádzačov o zamestnanie. 

Zákon z roku 2014 priniesol ukončenie procesu decentralizácie a prideľovania kompetencií regiónom 

Francúzska. Dal regiónom plnú moc nad odborným vzdelávaním, kariérovým poradenstvom a 

koordináciou politík podpory zamestnávania. Regióny rozvíjajú politiky odbornej prípravy 

prispôsobené ich potrebám a implementujú ich v rámci regionálnych verejných školení a poradenských 

služieb. Regióny sú teraz schopné definovať a riadiť samosprávne verejné politiky a môžu formulovať 

svoje stratégie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a hospodárskeho rozvoja. Od roku 2019 už 

regióny nie sú zodpovedné za riadenie odbornej prípravy v oblasti učňovského vzdelávania. 

Vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa riadia komplexným súborom zákonov a iných 

právnych predpisov, ktorý ponecháva malý priestor na individuálne rokovania. Na viac ako 95 percent 

zamestnancov vo Francúzsku sa vzťahujú dohody o kolektívnom vyjednávaní (a to aj v odvetviach, ktoré 

nemajú odbory), takže pravidlá v Zákonníku práce sú doplnené veľkorysejšími ustanoveniami v 

oblastiach, ako sú platená dovolenka, materská dovolenka, zdravotná starostlivosť a pracovný čas. 

Silným nástrojom zamestnancov voči zamestnávateľom na zlepšenie pracovných podmienok je právo 

na štrajk, ktoré je zakotvené vo francúzskej ústave. Štrajkujúci musia predložiť požiadavky, ktoré sa 

týkajú podmienok ich zamestnania (napríklad odmeňovania, pracovných podmienok alebo 

reštrukturalizácie). S výnimkou verejných služieb je možné štrajk vyhlásiť kedykoľvek. 

Aktuálne analýzy prinášajú informácie o nasledujúcich minimálnych pracovných podmienkach, ktoré 

musia zamestnávatelia dodržiavať:  

▪ minimálna mzda vyplácaná zamestnávateľom nemôže byť nižšia ako národná minimálna mzda. V 

roku 2019 bola jej hrubá mesačná hodnota za 35-hodinový pracovný týždeň 1521,22 EUR; 

▪ zákonný pracovný čas je 35 hodín týždenne. Zamestnanci však môžu pracovať viac ako je zákonný 

pracovný čas, a to buď jednorazovo (nadčasy) alebo ako súčasť konkrétnej úpravy pracovného 

času; 

▪ až na občasné výnimky nesmú zamestnanci pracovať viac ako 48 hodín týždenne; v priemere 44 

hodín týždenne počas 12 po sebe nasledujúcich týždňov a 10 hodín denne; 

▪ zamestnanci musia okrem občasnej výnimky odpočívať najmenej raz týždenne počas 24 po sebe 

nasledujúcich hodín a nesmú pracovať v nedeľu; 



   
 

478 

▪ platené voľno – zamestnanci majú nárok na 25-dňovú dovolenku ročne, ako aj na štátne sviatky 

(približne 10 dní v roku); 

▪ zručnosti sú vstupom do zamestnania – čím sú jednotlivci lepšie kvalifikovaní, tým majú viac 

možností zamestnať sa. Všetci zamestnávatelia sa musia podieľať na financovaní školení 

poskytovaných svojim zamestnancom. Ide o povinný príspevok vo výške 1 % z mzdových nákladov 

pre všetky podniky s viac ako 10 zamestnancami. Nižšiu sadzbu majú spoločnosti s menej ako 10 

zamestnancami a to 0,55 %; 

▪ od 1. januára 2015 majú všetci zamestnanci osobný vzdelávací účet platný od prvého vstupu na 

trh práce až do dôchodku. Zamestnanec má zachované právo na vzdelávanie, bez ohľadu na to, či 

zmení zamestnanie, strieda prácu, právo na vzdelávanie dokonca platí aj počas obdobia 

nezamestnanosti; 

▪ zamestnávateľ je povinný zamestnancovi ponúknuť školenie ako súčasť plánu rozvoja zručností, 

ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa zamestnanci adaptovali na svoje pracovisko a zachovali si 

schopnosť udržať si svoje zamestnanie, najmä so zreteľom na technologický rozvoj; 

▪ aj keď to nie je právne povinné, plán rozvoja zručností je dokumentom, ktorý zhromažďuje všetky 

školiace iniciatívy vybrané pre zamestnancov. 

5.1.2.1 Príklady dobrej praxe vo Francúzskej republike 

Politiky zamestnanosti, systém odborného vzdelávania a prípravy, úlohy štátu, regiónov a sociálnych 

partnerov a mnohé ďalšie aspekty trhu práce vo Francúzsku poskytujú zdroje, z ktorých sa dajú čerpať 

príklady dobrej praxe pre inšpiráciu, či implementáciu daných prvkov aj na slovenské pomery: 

▪ Rozsiahla sieť inštitúcií v štátnom i súkromnom sektore na monitorovanie potrieb trhu práce; 

▪ Silné zastúpenie zamestnancov prostredníctvom sociálnych partnerov, odborových organizácií 

na trhu práce; 

▪ Historicky zakotvené inštitúty, ako sú kolektívne vyjednávanie, štrajky, kolektívne zmluvy; 

▪ Spolupráca zainteresovaných strán – štát, regióny, sociálni partneri, zamestnávatelia v procesoch 

organizovania a realizácie odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ Koncepčné dokumenty, plány, aktualizácie a revízie vzdelávania a kvalifikácií v jednotlivých 

sektoroch; 

▪ Sektorové rady široko pokrývajú francúzske hospodárstvo; 

▪ Prepracovaný systém sektorových a prierezových rád ako poradných orgánov pre štátne 

inštitúcie, ktoré prevádzkujú predmetnú oblasť odborného vzdelávania a prípravy; 
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▪ Povinnosť zamestnávateľa rokovať so zástupcami zamestnancov o otázke vzdelávacieho plánu 

podniku; vzdelávanie zamestnanca sa považuje za vykonávanie práce, preto je aj povinné a 

zamestnanec ho môže odmietnuť len zo špecifických dôvodov; 

▪ Podpora vzdelávania a rozširovania kompetencií zamestnancov zo strany zamestnávateľov 

prostredníctvom osobného vzdelávacieho účtu. Všetci zamestnanci majú osobný vzdelávací účet 

platný od prvého vstupu na trh práce až do dôchodku. Zachované právo na vzdelávanie má 

zamestnanec, ktorý zmení zamestnanie, strieda prácu, ale aj nezamestnaný; 

▪ „Bilancia kompetencií“ – služba predstavuje poradenstvo pre občana s pomocou zhodnotenia jeho 

profesijnej spôsobilosti, postojov a motivácie. Následne sa sformulujú ďalšie plány v oblasti 

vzdelávania a profesijného vývoja; 

▪ Legislatívne zámery na získavanie ďalších zručností, či vedomostí zamestnancov, ale aj 

ohrozených skupín pracujúcich, či nezamestnaných; 

▪ Zameranie na podporu a rozvoj zamestnancov aj prostredníctvom inštitútu celoživotného 

vzdelávania; 

▪ Povinnosť zamestnávateľa každé tri roky rokovať o svojej podnikovej stratégii; 

▪ Povinnosť zamestnanca absolvovať školiace iniciatívy, zamerané na rozvoj zručností priamo 

použiteľných na výkon pracovných povinností zamestnanca, sú uskutočňované počas pracovnej 

doby a zamestnanec má nárok na zmluvne dohodnutú odmenu a sociálnu ochranu. 

▪ Povinnosť zamestnávateľov participovať na financovaní ďalšieho odborného vzdelávania 

zamestnancov prostredníctvom odvodov do fondu ďalšieho odborného vzdelávania – výška 

príspevku závisí od veľkosti podniku. Všetci zamestnávatelia sa musia podieľať na financovaní 

zabezpečovania zručností a zamestnateľnosti poskytovaním školení svojim zamestnancom. Ide o 

povinný príspevok vo výške 1 % z mzdových nákladov pre všetky podniky s viac ako 10 

zamestnancami. 

▪ Zamestnávateľ musí ponúknuť školenie ako súčasť plánu rozvoja zručností, ktorého cieľom je 

zabezpečiť, aby sa zamestnanci adaptovali na svoje pracovisko a zachovali si schopnosť udržať si 

svoje zamestnanie, najmä so zreteľom na technologický rozvoj; školenia sú zameriavané na rozvoj 

zručností priamo použiteľných na výkon pracovných povinností zamestnanca, sú uskutočňované 

počas pracovnej doby a zamestnanec má nárok na zmluvne dohodnutú odmenu a sociálnu 

ochranu; 

▪ Uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania a uznávania vedomostí a zručností, ktoré boli 

nadobudnuté mimo formálneho vzdelávania; 

▪ V roku 1934 bol prijatý zákon, ktorý umožňoval získanie diplomu inžinier na základe odbornej 

praxe. Zákon o spoločenskej modernizácii z roku 2002 stanovil, že overenie praxe môže viesť k 

priamemu získaniu kvalifikácie; 
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Sociálni partneri si udržiavajú zásadnú úlohu v regulačných, politických a finančných aspektoch 

programov celoživotného vzdelávania; medziodborové dohody sa odrážajú v legislatívnych a 

regulačných dokumentoch; sociálni partneri riadia rôzne orgány, ktoré financujú programy učňovského 

a odborného vzdelávania pre malé a stredné podniky, ako aj systém poistenia v nezamestnanosti pre 

uchádzačov o zamestnanie. 

5.1.2.2 Návrhy systémových opatrení z Francúzskej republiky pre Slovenskú republiku 

Pre potreby Slovenskej republiky sa navrhuje inšpirovať sa viacerými opatreniami dobrej praxe 

z Francúzskej republiky, a to najmä: 

▪ vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec orientovať pozornosť na systematické vzdelávanie 

zamestnancov: 

- získanie kvalifikácie; 

- adaptácia zamestnancov na inovačné podmienky trhu práce; 

- plánovaný kariérny postup; 

- zvyšovanie kompetencií (digitálna, environmentálna, zdravotná a ďalšie); 

- ukotviť túto povinnosť aj legislatívne (napr. zákon o sociálnom fonde (financovanie), Zákonník 

práce (fond pracovného času, a pod.) ako povinnosť zamestnávateľov participovať na 

financovaní ďalšieho odborného vzdelávania zamestnancov prostredníctvom odvodov do 

fondu ďalšieho odborného vzdelávania, kde výška príspevku závisí od veľkosti podniku, resp. 

výška môže byť spolufinancovaná aj príspevkami zo strany štátu. Na Slovensku stále prevláda 

orientácia aktívnej politiky trhu práce na priamu podporu tvorby pracovných miest na úkor 

investícií do ľudského kapitálu; 

▪ povinnosť rokovať so zástupcami zamestnancov o otázke vzdelávacieho plánu podniku. "Plán 

podniku” by mal zahŕňať všetky vzdelávacie aktivity v istom časovom úseku (optimálne kalendárny 

rok, resp. v nadväznosti na ustanovenia pracovnej zmluvy zamestnanca), pričom vzdelávanie 

zamestnanca na pracovisku sa považuje za vykonávanie práce, preto je aj povinné, 

a zamestnancovi sa počíta do fondu pracovného času; 

▪ možnosť ustanoviť tzv. “individuálnu“ (dodatkovú) dovolenku alebo individuálne pracovné voľno 

za účelom vlastného vzdelávania podľa svojho výberu a záujmu (po dosiahnutí určitej doby 

zamestnania, 24 mesiacov celkom, 12 mesiacov u zamestnávateľa, od ktorého si takúto 

dovolenku/voľno nárokuje), pričom samotnú vzdelávaciu aktivitu zamestnancovi financuje verejná 

inštitúcia (Fonds de gestion du congé individuel de formation); 
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▪ individuálne adresne určené kariérové poradenstvo pre zamestnané osoby (nie iba ako služby 

zamestnanosti za účelom umiestnenia uchádzača o zamestnanie na trhu práce) – služba “Bilan de 

compétences” – zamestnanec dostáva platené voľno na uskutočnenie poradenstva za účelom 

zhodnotenia jeho profesijných spôsobilostí, motivácie, plánov vzdelávania a súvisiaceho 

profesijného rozvoja. Služba je určená na základe seniority, to zn. zamestnanec musí mať 

minimálne päť rokov profesijnej praxe. Výsledkom poradenstva je písomný dokument so závermi 

a odporúčaniami poradcu pre zamestnanca; 

▪ legislatívne umožniť rovnocenné uznávanie profesijnej praxe voči formálnemu vzdelávaniu – 

nadobudnutie technických inžinierskych titulov na základe uznania odborných vedomostí, 

zručností a spôsobilostí získaných profesijnou praxou (zákony z r. 1992, z r. 2002 – hodnotenie 

výsledkov praxe môže viesť k priamemu získaniu kvalifikácie); 

▪ legislatívne umožniť vzdelávanie osobitných skupín zamestnancov (pre mladých ľudí vo veku 16-

25 rokov), ktorí predčasne ukončili vzdelávanie bez nadobudnutia adekvátnej kvalifikácie ako 

pracovnej zmluvy o profesionalizácii – zmluvný záväzok zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi 

za účelom umožnenia absolvovania vzdelávacích aktivít a získania cielenej kvalifikácie 

(navštevovanie centra odbornej prípravy počas fondu pracovného času, možnosť pridelenia tútora, 

financovanie z verejných inštitúcií). 

5.1.3 Holandská republika analýza NSP 2010 a SRI 2022  

Holandsko je zakladajúcou členskou krajinou OSN, NATO, EÚ a členskou krajinou OBSE, Rady Európy, 

OECD, WTO, MMF, EBOR, Svetovej banky, IFC, Západoeurópskej únie WEU, IAEA, Organizácie pre 

zákaz chemických zbraní OPCW, UNESCO, WHO, Európskej organizácie pre nukleárny výskum CERN 

a ďalších medzinárodných organizácií. S Belgickom a Luxemburskom je tiež členom únie Benelux.  

Vzdelávacia politika je koordinovaná Ministerstvom školstva, kultúry a vedy spoločne s komunálnymi 

vládami. Verejné školy sú riadené miestnymi vládami a špeciálne školy sú riadené školskou radou. 

Verejne financované školy sú založené na konkrétnych vzdelávacích filozofiách, napr. Montessori 

metóda, Pestalozzi plán, Daltonský plán alebo Jena plán. Všetky školy (verejné aj súkromné) sú 

v právomoci orgánu verejnej správy s názvom Onderwijsinspectie (školský inšpektorát – zodpovedný 

za inšpekciu a dozor nad školskými riadiacimi orgánmi, školami a vzdelávacími inštitúciami). Náklady 

na neštátne školy hradí štát za určených podmienok. Neakreditované programy nedostávajú štátne 

dotácie.  
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Politika rozvoja zručností sa realizuje na národnej úrovni a zúčastňujú sa jej rôzne záujmové skupiny. V 

roku 1996 sa prostredníctvom nariadenia známeho pod názvom WEB Act (systém odborného 

vzdelávania dospelého obyvateľstva) zreformoval systém odborného vzdelávania a školení v krajine. V 

rámci reformy sa zmenilo viac oblastí zahŕňajúc prestavbu sektorového systému a spôsobu, akým 

systém odborného vzdelávania a školení podporuje požiadavky na zručnosti a vzdelanie jednotlivých 

sektorov. Centrálnym prvkom v rámci nariadenia bola integrácia vzdelávania a trhu práce v rámci 

rozvoja zručností. Integrácia jasným spôsobom podporuje rozvoj vzdelávania na úrovni sektorov a 

vytvára priestor na kreáciu kompaktného a dynamického systému. Medzi kľúčové zmeny patrí 

založenie národnej kvalifikačnej sústavy, ktorá podporuje potreby zručností pre jednotlivé sektory a je 

schopná simultánne podporovať vzdelávacie cesty jednak priamo vo vzdelávacích inštitúciách, ale aj 

tie týkajúce sa odborného rastu.  

Analýza v rámci Národného projektu Sústava povolaní I. z roku 2010 priniesla mnohé zaujímavé 

poznatky z oblasti potrieb zamestnávateľov. V Holandsku tvoria zamestnávatelia ústrednú úlohu v 

rámci rozvoja odborného vzdelávania a školení, ktorý je vytváraný na základe sektorového rozvoja 

prostredníctvom tzv. Kenniscentra – odborné znalostné centrá (ďalej len „KC“). 

Holandsko má niekoľko KC, každé z nich slúži jednému sektoru alebo priemyslu. Okrem rozvíjania 

kvalifikácie pripravujú školenia a monitorujú ich kvalitu. KC a vzdelávacie inštitúcie zabezpečujú 

dostatočný prílev nových a kvalifikovaných talentov v rôznych odboroch.  

Cieľom každého KC je zvýšiť kvalitu a profesionalitu vo svojom odbore. Majú definovať profesijné 

profily a spolupracovať so zástupcami vzdelávania. Veľkosť KC súvisí s veľkosťou odvetvia priemyslu 

a počtom firiem v danom odbore. Postavenie KC je zakotvené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, 

ktoré sa týkajú odborného vzdelávania a prípravy.  

Každé KC sa skladá z odborníkov na rôzne druhy vzdelávania a regionálnych poradcov, ktorí sú 

zodpovední za akreditáciu a pracovné stáže. KC sú financované a riadené Ministerstvom školstva, 

kultúry a vedy. Na výkon činnosti dostávajú +/- 3,5 % zo štátneho rozpočtu z 3 miliárd EUR určených 

na odborné vzdelávanie a prípravu. V rámci svojich stanovených činností niektoré KC vykonávajú 

obchodné činnosti, ktoré sú oddelené od verejných úloh. Prostredníctvom rôznych projektov plnia 

úlohy, ktorých zadávateľom je Ministerstvo hospodárstva (medzinárodné projekty) alebo Ministerstvo 

sociálnych vecí (projekty zamerané na sociálne zabezpečenie). Pre stanovenie kvalifikácií, ktoré určujú 

združenia zamestnávateľov, zamestnancov a škôl dostávajú KC dotáciu od štátu. 
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Zastrešujúcou organizáciou spolupracujúcich KC je tzv. Colo. Zastupuje ich na regionálnej, národnej 

a medzinárodnej úrovni. Rada Colo združuje organizácie zamestnávateľov, zamestnancov a zástupcov 

z KC. Koordinuje obnovenie národnej kvalifikačnej štruktúry a s ostatnými organizáciami spolupracuje 

na rozvoji KC pre odborné vzdelávanie a odbornú prípravu. Na trhu práce je Colo zodpovedné za 

vymedzenie kompetencií. 

Financovanie Colo je realizované prostredníctvom ročných dotácií z KC, ktoré mu zo svojej ročnej 

dotácie z Ministerstva školstva, kultúry a vedy hradia vo výške jedného percenta.  

Colo pracuje predovšetkým s potrebami trhu práce. Tieto informácie dostáva od zamestnávateľov, 

transformuje ich na ponuku škôl a vytvára na základe komunikácie KC návrhy riešení ako uplatniť 

študentov/absolventov škôl v praxi. Sekretariát Colo je tvorený zo 45 zástupcov zamestnávateľov.  

Colo okrem iného zhromažďuje výsledky výskumu a zverejňuje ich na internetových stránkach, kde 

prezentuje voľné pracovné miesta a možnosti na vzdelávanie. KC sú hlavnými prostriedkami na 

zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v holandskom OVP. Existuje 17 KC, z ktorých každé 

pokrýva určité činnosti pre príslušné odvetvia, vrátane: 

▪ rozvoja a udržania kvalifikácie, 

▪ náboru a akreditácie zamestnávateľov, aby sa mohli zapojiť do odbornej prípravy na pracovisku 

prijímaním stážistov prostredníctvom praxe, 

▪ koordinácie a podpory odvetvového vzdelávania (napr. nábor nových poskytovateľov odborného 

vzdelávania), 

▪ evidovania informácií o trhu práce. 

Znalostné centrá sú tiež zodpovedné za zabezpečovanie dostatočného počtu učňovských miest a stáží 

v príslušných odvetviach a zosúladenie vzdelávacích programov s potrebami trhu práce. Taktiež majú 

úlohu pri plnení záväzku zamestnávateľov k odbornej príprave a vytváraniu kultúry učenia sa v rámci 

jednotlivých sektorov.  

Za zabezpečovanie zisťovania potrieb trhu práce a predvídanie potreby zručností v Holandsku 

zodpovedajú tieto ministerstvá:  

▪ Ministerstvo školstva, kultúry a vedy, 

▪ Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti, 
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▪ Ministerstvo vnútra a vzťahov s kráľovstvom, 

▪ Ministerstvo hospodárstva. 

Ministerstvo školstva má vedúcu úlohu, hoci Ministerstvo sociálnych vecí je v tejto oblasti tiež pomerne 

aktívne. Spoločne sú tieto dve ministerstvá zodpovedné aj za zabezpečenie súladu medzi vzdelávaním 

poskytovaným v Holandsku a kvalifikáciou potrebnou na trhu práce.  

Vplyvom Priemyslu 4.0 možno očakávať zmeny, ktoré sa budú týkať aj trhu práce. Vekový priemer 

pracovných síl sa postupne zvyšuje, pracovná sila sa z hľadiska etnického pôvodu na pracoviskách 

diverzifikuje, dopyt po pracovnej sile sa vyvíja. Tieto zmeny zdôraznili význam potreby poskytovania 

odbornej prípravy a vzdelávania pre pracovné sily. Vývoj pracovných metód, rolí a úloh zmenil 

požadované zručnosti zamestnancov. V tejto súvislosti je najdôležitejšou kvalitou zamestnancov 

systémové myslenie. Vplyvom Priemyslu 4.0 sa do popredia dostávajú zložitejšie systémy 

a technológie, ako sú automatizácia a vzájomná prepojenosť medzi subsystémami. Táto perspektíva sa 

v zásade zameriava na zručnosti, ako je rozpoznávanie systémov a podsystémov, porozumenie 

funkciám a interakciám medzi systémami a podsystémami, následné sledovanie celkového obrazu 

systémov a predvídanie ich správania. Medzi vlastnosti a zručnosti zamestnancov, ktoré sa v súvislosti 

s vplyvom Priemyslu 4.0 očakávajú, patria: 

▪ vedomosti a schopnosti v oblasti informačných technológií, 

▪ spracovanie a analýza údajov a informácií, 

▪ znalosť štatistík, 

▪ osobný manažment a time manažment,  

▪ tímové pracovné zručnosti, 

▪ komunikačné zručnosti, 

▪ schopnosti systémového myslenia, 

▪ riadenie vedomostí, 

▪ interdisciplinárne/všeobecné vedomosti o technológiách a organizáciách, 

▪ povedomie o informačných technológiách a bezpečnosti údajov, 

▪ celoživotné vzdelávanie, 

▪ programovanie. 

V rámci definovania kompetencií v Holandsku existuje „The Dutch Qualifications Framework“ (NLQF – 

holandský kvalifikačný rámec). Tento rámec je spracovaný holandským Ministerstvom školstva, kultúry 

a vedy v úzkej spolupráci s odborníkmi a zainteresovanými stranami v oblasti vzdelávania a odbornej 
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prípravy. Národný koordinačný bod holandského kvalifikačného rámca (NCP) je nezávislý orgán 

zodpovedný za vývoj a implementáciu NLQF.  

V NLQF sú opísané holandské kvalifikačné úrovne. Je to systematická organizácia všetkých existujúcich 

kvalifikačných úrovní v Holandsku, od základného vzdelania úrovne 1, po magisterský stupeň na úrovni 

7 a doktorát na úrovni 8. Každá z ôsmich úrovní je definovaná súborom deskriptorov označujúcich 

výstupy vzdelávania súvisiace s kvalifikáciami na tejto úrovni. Úrovne sú založené na popisoch toho, čo 

niekto vie a je schopný robiť po ukončení procesu vzdelávania sa. Tieto opisy úrovní vedomostí, 

zručností, autonómie a zodpovednosti sa označujú ako vzdelávacie výstupy.  

Cieľom NLQF je uľahčiť mobilitu študentov/žiakov na trhu práce poskytnutím prehľadu o úrovniach 

kvalifikácií. Poskytuje tiež porovnanie kvalifikačných úrovní na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. 

NLQF je užitočný pre zamestnávateľov, aby videli, čo potenciálny zamestnanec vie a je schopný robiť. 

Zamestnanci a študenti/žiaci získajú lepší prehľad o svojej úrovni vzdelania a o tom, na akej úrovni 

študujú a vykonávajú pracovné činnosti. Toto sebapoznanie im pomôže v ďalšom kariérnom rozvoji. 

Prínosom NLQF pre poskytovateľov vzdelávania je, že môžu porovnávať výsledky svojho kvalifikačného 

vzdelávania s podobnými kvalifikáciami, ktoré poskytujú iní poskytovatelia vzdelávania.  

Jedným z princípov vzdelávacieho systému v Holandsku je sloboda vzdelávania. To znamená, že 

existuje sloboda zriaďovať školy, sloboda organizovať vyučovanie a určovať zásady, na ktorých je 

vzdelávanie založené. Sloboda organizovať výučbu znamená, že súkromné aj verejné školy môžu 

v zákonných medziach určovať čo sa bude vyučovať a akým spôsobom. Ministerstvo školstva, kultúry 

a vedy stanovuje štandardy kvality, napr. predmety, ktoré sa vyučujú, počet vyučovacích dní, resp. 

hodín ročne a požadovanú kvalifikáciu učiteľa. Tieto kritériá sa vzťahujú na verejné aj vládou 

financované súkromné vzdelávanie.  

5.1.3.1 Príklady dobrej praxe v Holandsku 

▪ Iniciatíva „Odovzdajte HO (“IT”) ďalej!“ („Geef IT Door“) – cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí 

na strednej škole o štúdium a prácu v oblasti IT. Odborníci počas prednášok hovoria o práci 

v sektore IT alebo sa venujú konkrétnej problematike, ako sú big data, kybernetická bezpečnosť 

alebo programovanie.  

▪ Poradenstvo vláde v záležitostiach týkajúcich sa rozvoja zručností – Sociálna a hospodárska rada 

Holandska radí holandskej vláde a parlamentu v kľúčových bodoch sociálnej a hospodárskej 

politiky. Zastupuje záujmy odborových zväzov a priemyslu.  
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▪ Identifikácia hlavných výziev v oblasti zručností na workshopoch – workshopov sa zúčastňujú 

zástupcovia podnikov, školstva, výskumných ústavov a vlády. Identifikujú hlavné výzvy, základné 

faktory, ktoré ich spôsobujú a skúmajú národné a medzinárodné osvedčené postupy týkajúce sa 

týchto zručností. Workshopy sú navrhnuté tak, aby všetky zúčastnené strany vyjadrili rôzne 

pohľady na potrebu konkrétnych zručností.  

▪ Zosúladenie finančných stimulov v rámci duálneho učňovského vzdelávania – duálne učňovské 

vzdelávanie kombinuje praktickú prípravu na pracovisku s teoretickým vzdelávaním na odborných 

školách alebo vysokých školách. Niektoré náklady na školenia znášajú samotní zamestnávatelia, 

ktorí učiteľom vyplácajú mzdy počas obdobia odbornej prípravy.  

▪ Organizácia pre spoluprácu v odbornom vzdelávaní, odbornej príprave a trhu práce 

(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven – SBB) – optimalizuje väzby medzi 

OVP a trhom práce tak, aby poskytovala kvalifikovaných odborníkov. SBB je zodpovedná za 

udržiavanie kvalifikácie pre vyššie stredné OVP, za akreditáciu a školenie spoločností ponúkajúcich 

zamestnanie a zhromažďovanie vhodných informácií o trhu práce. 

▪ Pracovná informačná sieť (Occupational Information Network – O*NET) – zdroj informácií 

obsahujúci charakteristiky pracovných pozícií. Databáza obsahuje položky o schopnostiach, 

zručnostiach, vedomostiach a pracovných činnostiach požadovaných v zamestnaní. 

5.1.3.2 Návrhy systémových opatrení z Holandska pre Slovenskú republiku 

Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje: 

▪ Odborné znalostné centrá (Kenniscentra) – za ekvivalent v SR môžu byť považované sektorové 

rady fungujúce v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v SR. KC zabezpečujú dostatočný počet učňovských a stážových miest v jednotlivých 

odvetviach a zosúladenie vzdelávacích programov s potrebami trhu práce, majú úlohu pri 

zvyšovaní záväzku zamestnávateľov k odbornej príprave a vytváraniu kultúru CŽV v rámci 

jednotlivých sektorov. Podľa tohto príkladu je dôležité a potrebné udržanie fungovania 

sektorových rád aj po skončení NP SRI, resp. rozšírenie ich úloh a kompetencií. Potrebné sú však aj 

legislatívne úpravy. 

▪ Pracovná informačná sieť (O*NET) – systematický zdroj informácií o pracovných charakteristikách, 

za ekvivalent môžeme na Slovensku považovať sektorové zoznamy garantovaných zamestnaní 

v rámci webu sustavapovolani.sk. Podľa holandského vzoru by bolo možné k aktuálne zverejneným 

informáciám doplniť k zamestnaniam napríklad priemerný plat (ročný, hodinový/mesačný), počet 

zamestnancov na danej pozícii v rámci SR, počet voľných pracovných miest na danej pozícii. 
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5.1.4 Poľská republika analýza NSP 2010 a SRI 2022 

5.1.4.1 Portrét vývoja za uplynulých desať rokov v Poľskej republike 

Od roku 2012/13 je v systéme OVP nový prístup k hodnoteniu externého vzdelávania, nové postupy 

uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a mimoškolský systém kurzov 

odborného vzdelávania. Hlavné kurikulum bolo výsledkom ESF projektu „Zlepšenie hlavného kurikula 

ako kľúč k modernizácii odborného vzdelávania“ (Operačný program Ľudský kapitál 2008-2013) 

realizovaného Národným centrom na podporu odborného a ďalšieho vzdelávania priamo riadenou 

organizáciou Ministerstva národného vzdelávania (od 2021 Ministerstvo vzdelávania/školstva a vedy). 

Na tvorbe hlavného kurikula sa podieľalo približne 600 špecialistov, vrátane viac ako 270 

reprezentantov zamestnávateľov a zástupcov vysokých škôl. Na tento projekt nadväzoval ďalší ESF 

projekt „Partnerstvo pre odborné vzdelávanie a prípravu“ (Operačný program Vedomosti Vzdelávanie 

a rozvoj 2014-20). V rámci tohto projektu bolo vytvorených 25 sektorových pracovných skupín 

sociálnych partnerov obsahujúcich práve preto aj zástupcov zamestnávateľských organizácií, 

obchodných komôr, obchodných združení a odborových zväzov. 

V roku 2016 sa začali práce na vytvorení systému sektorových rád pre kompetencie v rámci projektu 

riadeného Poľskou agentúrou pre rozvoj podnikania (PARP). Hlavné ciele sektorových rád sú: 

▪ zbierať informácie od rôznych účastníkov trhu práce a odporúčať systémové riešenia a zmeny v 

oblasti školstva; 

▪ stimulovať spoluprácu medzi poskytovateľmi vzdelávania a zamestnávateľmi; 

▪ poskytovať podporu pri identifikácii a predvídaní potrieb spôsobilostí v danom sektore. 

Okrem 15tich sektorových rád pre kompetencie je vytvorená aj Programová rada kompetencií, ktorú 

tvoria zástupcovia ministerstiev pre hospodársky rozvoj, vzdelávanie, vysoké školstvo a vedu, práce, 

ako aj zástupcovia sociálnych partnerov, univerzít a mimovládnych agentúr. Rada zodpovedá za 

koordináciu a monitorovanie práce sektorových rád pre kompetencie a za poskytovanie odporúčaní k 

fungovaniu formálneho a neformálneho vzdelávania. Činnosť rady pre program kompetencií a 15 

sektorových rád je podporená výskumnými štúdiami rozvoja ľudského kapitálu, ktoré realizuje 

Jagellonská univerzita a PARP a výskumom konaným v spolupráci s podnikateľmi a odborníkmi zo 

sektorových rád pre kompetencie zameranými na informácie o aktuálnych potrebách v jednotlivých 

sektoroch, aby sa umožnilo predvídanie dopytu po kompetenciách a kvalifikáciách. 
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Nový zákon o školstve prijatý v januári 2017 zaviedol od školského roku 2017/2018 nový druh 

odvetvovej odbornej školy (szkoła branżowa) prvého a druhého stupňa, ktorý nahradil dovtedajšie 

základné odborné školy. 

V januári 2016 Ministerstvo národného vzdelávania iniciovalo tvorbu modelových programov 

kvalifikačných odborných kurzov (kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ) na získanie odbornej 

kvalifikácie a kurzy odborných zručností (kursy umiejętności zawodowych – KUZ) s cieľom podporiť 

poskytovateľov OVP pri rozširovaní ponuky vzdelávania pre dospelých a zvýšiť prístup dospelých k 

rôznym formám celoživotného vzdelávania. 

Výsledkom prvých troch schválených projektov, ktoré boli ukončené začiatkom roka 2018, bolo 81 

vzorových odborných kvalifikačných kurzov v oblasti cestovného ruchu, gastronómie, elektrotechniky, 

elektroniky, administratívy a služieb. V ďalších fázach bolo do februára 2021 vypracovaných 160 

vzorových programov kvalifikačných odborných kurzov a kurzov odborných zručností. 

Na základe článku 46b ods. 1 školského zákona zo 14. decembra 2016 sa zverejňuje prognóza dopytu 

po pracovníkoch v povolaniach pre ktoré sa vyžaduje odborné vzdelanie. Táto prognóza popisuje 

trendy na trhu práce v kontexte stratégie rozvoja štátu a jeho regiónov (vojvodstiev). Jej cieľom je 

vytvoriť priestor na sformovanie ponuky odborného vzdelávania, reagujúcej na potreby národného a 

regionálneho trhu práce. Zoznamy rozlišujú výrazný a mierny dopyt po pracovníkoch na jednotlivých 

regionálnych trhoch práce. Dopyt je zverejňovaný od roku 2019 každoročne Oznámením ministra 

školstva, ako tabuľková príloha obsahujúca jednotlivé položky (kód a názov povolania). Pre povolania, 

pre ktoré sa prognózuje vzhľadom na význam pre rozvoj krajiny osobitný dopyt, sa zvyšujú dotácie na 

vzdelávanie.  

Zaujímavosťou bolo „doplnkové“ oznámenie ministra národného vzdelávania z 11. septembra 2019 

(https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=5113 ), ktoré obsahovalo zoznam 21 

povolaní so zvláštnym významom pre kultúru a národné dedičstvo, medzi ktorými sa objavili aj na naše 

pomery „prekvapujúce“ povolania ako napr. včelár 612302, technik stavby a ladenia klavírov 311945, 

alebo hodinár 731106. 

Na zmiernenie problémov s nedostatkovými povolaniami sa organizujú spomenuté kvalifikačné 

odborné kurzy (KKZ), ako napr. aj kurz „Hodinár“ (pozri Box 1, uvedený nižšie). Do systému odborného 

vzdelávania boli zavedené pre záujemcov starších ako 18 rokov už od septembra 2012, ako nová forma 

vzdelávania, vďaka ktorému je možné získať novú alebo doplniť už získanú kvalifikáciu. Účasť na 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=5113
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kurzoch nevyžaduje predchádzajúce vzdelanie, preto je skvelou voľbou pre tých, ktorí z rôznych 

dôvodov nemohli nastúpiť na predchádzajúce odborné vzdelávanie. Z tejto formy vzdelávania môžu 

profitovať aj ľudia, ktorí sa chcú rekvalifikovať, získať nové povolanie alebo rozšíriť svoje 

kompetencie. Vďaka tomu môžu začať pracovať s novými zručnosťami v pomerne krátkom čase. 

Absolvent kurzu získava osvedčenie, na základe ktorého sa môže prihlásiť na skúšku potvrdzujúcu 

získanú kvalifikáciu. Úspešné absolvovanie má za následok získanie osvedčenia o odbornej 

kvalifikácii a tým aj oprávnenie na výkon povolania. Absolvovanie kurzu zvyčajne trvá niekoľko stoviek 

hodín, pričom presná doba závisí od konkrétneho kurzu (napr. v prípade kurz „Hodinár“ je to 912 

hodín). Treba však povedať, že kurz je zameraný len na odborné zručnosti a neobsahuje predmety 

všeobecného vzdelávania. V prípade online kurzu presná dĺžka závisí od učiaceho sa. Kurzy sa 

uskutočňujú v súlade s kurikulom odborného vzdelávania pre príslušné povolanie, prebiehajú v dennej, 

diaľkovej a online forme a ponúkajú ich: 

▪ verejné a súkromné školy poskytujúce odborné vzdelávanie; 

▪ verejné a súkromné inštitúcie celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých; 

▪ strediská podnikového vzdelávania a akreditované subjekty oprávnené vykonávať vzdelávaciu 

činnosť; 

▪ inštitúcie trhu práce pôsobiace na základe ustanovení zákona o podpore zamestnanosti.  

Záujemcovia majú k dispozícii platformu informujúcu o KKZ a umožňujúcu vyhľadávanie 

a prihlasovanie na vhodný kurz na portáli https://kkz.edu.pl/oferta. 

Meranie efektívnosti vzdelávacieho systému je kľúčové pre tvorbu adekvátnych sociálnych a 

ekonomických politík. Je to komplexná úloha, ktorá si vyžaduje nielen objektívne ukazovatele 

postavené na kvalitných údajoch, ale aj holistický a systematický prístup k lepšiemu zosúladeniu 

systémov vzdelávania a trhu práce.  

Centrum spracovania informácií – Národný výskumný ústav (Ośrodek Przetwarzania Informacji – 

Państwowy Instytut Badawczy) vo Varšave spravuje celoštátny systém monitorovania absolventov 

vysokých škôl (ELA – system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów; 

https://ela.nauka.gov.pl/en). Portál ELA umožňuje analyzovať dáta za roky 2016-2019 na celoštátnej 

úrovni, podľa jednotlivých vysokých škôl a študijných odborov. Príklad využitia výsledkov ELA na 

prezentáciu na konkrétnej univerzitnej webstránke je z Ekonomickej univerzity vo Wroclawi: 

https://www.ue.wroc.pl/university/19662/monitoring_system_of_professional_careers_of_graduate

s.html 

https://kkz.edu.pl/oferta
https://ela.nauka.gov.pl/en
https://www.ue.wroc.pl/university/19662/monitoring_system_of_professional_careers_of_graduates.html
https://www.ue.wroc.pl/university/19662/monitoring_system_of_professional_careers_of_graduates.html
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Už v roku 2016 poverilo Ministerstvo národného vzdelávania Výskumný ústav vzdelávania (IBE) 

realizáciou projektu spolufinancovaného z ESF zameraného na rozvoj systému trasovania 

vzdelávacích a profesijných dráh absolventov odborného vzdelávania a prípravy.  

Do konca roku 2022 sú naplánované tri kolá kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov, v ktorých sa 

budú zbierať údaje nedostupné vo verejných registroch, napríklad o potrebách a očakávaniach žiakov, 

ako aj informácie o faktoroch rozhodovania absolventov. V roku 2016/17 a 2018 sa uskutočnili 

rozhovory so žiakmi z predchádzajúceho ročníka odborných programov. Druhá fáza iniciatívy sa začala 

v roku 2019 a počas nej sa rozvíjali nástroje a riešenia, vrátane právnych, informačných a 

organizačných aspektov potrebných na používanie administratívnych údajov pri vyhľadávaní 

absolventov. ESF projekt „Monitorovanie absolventov odborných škôl II a III“ (Monitorowanie Losów 

Absolwentów Szkół Zawodowych (MLASZ) je v rokoch 2019 - 2023 spolufinancovaný Európskou úniou 

prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Rozvoj vedomostného 

vzdelávania 2014-2020. MLASZ je rozsiahly výskumný projekt zameraný na sledovanie profesijného 

osudu mládeže a mladých dospelých na pozadí ich vzdelávacích a profesijných rozhodnutí, ako aj 

spoznanie silných stránok odborného vzdelávania a identifikáciu problémových oblastí. Jednotlivé 

výskumné moduly zahŕňajú žiakov odborných škôl, absolventov odborných škôl z roku 2021 (2. vlna 

individuálnych pohovorov) a riaditeľov odborných škôl. Realizátormi výskumu sú firmy PBS a DANAE 

v spolupráci s Výskumným vzdelávacím inštitútom (IBE). Viac informácií je dostupných na webovej 

stránke https://losyabsolwentow.pl/). Projekt vyvíja, testuje a implementuje nástroje na 

systematické sledovanie trajektórií absolventov odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“), 

založené najmä na administratívnych údajoch umožňujúcich analýzy celej populácie. Registre verejnej 

správy disponujú rôznymi údajmi – užitočnými na monitorovanie dráh absolventa, ktoré sa v súčasnosti 

používajú len pre všeobecné verejné služby. Databázy použité v projekte zahŕňajú predovšetkým 

zdroje sociálneho zabezpečenia (profesionálne trajektórie) a vzdelávacieho systému (vzdelávacie 

trajektórie). Nástroje navrhnuté v projekte umožňujú sledovať trajektórie všetkých absolventov OVP 

na národnej, regionálnej, miestnej úrovni a dokonca aj na úrovni škôl. V roku 2019 bola zverejnená 

štúdia o výsledkoch prvého kola sledovania profesijných dráh absolventov OVP. Vo februári 2021 bol 

schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa školský zákon z roku 2018 a ustanovilo sa ním aj sledovanie 

kariéry všetkých absolventov stredných škôl, čo umožňuje získavať a spracovávať podrobné údaje o 

absolventoch. Od apríla 2021 začalo Vzdelávacie IT centrum (Centrum Informatyczne Edukacji – CIE), 

špecializované oddelenie Ministerstva školstva/vzdelávania a vedy a prevádzkovateľ vzdelávacieho 

informačného systému spracovávať a prepájať školské administratívne údaje, výsledky skúšok a 

výkonnosť absolventov na trhu práce (na základe údajov sociálneho poistenia). Výskumný ústav 

školstva (IBE) získava anonymizované údaje, ktoré výskumníci následne spracúvajú a analyzujú a 

https://losyabsolwentow.pl/
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pripravujú správy o výsledkoch monitorovania. Správy poskytujú agregované ukazovatele o uplatnení 

absolventov, ďalšom vzdelávaní a mzdových podmienkach v konkrétnych povolaniach, ekonomických 

odvetviach a regiónoch. Ministerstvo vzdelávania a vedy vzniklo v roku 2021 zlúčením ministerstva 

národného vzdelávania a ministerstva zodpovedajúceho za vedu a vysoké školstvo a sprístupňuje 

výsledky školám.  

V Poľsku pôsobia dve expertné štruktúry, ktoré na Slovensku nemajú analógiu: 

▪ Koordinátori pre odborný výcvik; 

▪ Rada riaditeľov odborných škôl. 

V každom vojvodstve sú menovaní koordinátori odborného vzdelávania, ktorí sa okrem iného 

zaoberajú podporou škôl pri nadväzovaní spolupráce so zamestnávateľmi a zamestnávateľov pri 

nadväzovaní spolupráce so školami, ako aj podporou aktivít súvisiacich s rozvojom kariérového 

poradenstva v systéme vzdelávania. Materiál „Zoznam koordinátorov odborného vzdelávania - 

aktualizácia z 21.1.2022“ obsahuje 32 špecialistov, po dvoch za každé zo 16 vojvodstiev 

(https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/koordynatorzy-ko-ds-ksztalcenia-zawodowego-art).  

Rada riaditeľov odborných škôl je konzultačným a poradným orgánom ministra vzdelávania. 

Predsedom Rady riaditeľov odborných škôl je predstaviteľ ministra vzdelávania a členmi Rady sú 

riaditelia škôl poskytujúcich odborné vzdelávanie zastupujúce rôzne odvetvia. Členovia rady navrhujú 

zmeny v odbornom vzdelávaní a príprave. Jednou z úloh rady je aktívna účasť jej členov na aktivitách 

podporujúcich odborné vzdelávanie, najmä medzi zamestnávateľmi. Predstavenstvo prizýva k 

spolupráci expertov a špecialistov na trh práce. Rada prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov 

za prítomnosti aspoň polovice členov dozornej rady na otvorenom hlasovaní. Organizačné, 

administratívne a kancelárske služby pre Radu zabezpečuje Nadácia pre rozvoj vzdelávacieho systému, 

(https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-edukacji-narodowej-powolala-rade-

dyrektorow-szkol-zawodowych). 

Portál kvalifikačných odborných kurzov  

Portál umožňuje vyhľadávať kvalifikačné odborné kurzy (https://kkz.edu.pl/oferta). Jeho funkcionalitu 

priblížime na príklade kurzu „Hodinár“ (https://kkz.edu.pl/kursy/337)), určeného pre záujemcov o 

povolanie, ktoré, bolo uvedené aj v zozname chýbajúcich povolaní z 11. septembra 2019. Portál podáva 

základnú informáciu o kurze, ponúka odpovede na časté otázky a hodnotenia absolventov. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/koordynatorzy-ko-ds-ksztalcenia-zawodowego-art
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-edukacji-narodowej-powolala-rade-dyrektorow-szkol-zawodowych
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-edukacji-narodowej-powolala-rade-dyrektorow-szkol-zawodowych
https://kkz.edu.pl/oferta
https://kkz.edu.pl/kursy/337)
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Základná informácia o kurze hodinárstva deklaruje súlad s príslušnou legislatívou (o. i. Nariadenie 

ministra národného vzdelávania zo 16. mája 2019 o základných učebných osnovách vzdelávania pre 

povolanie v odbornom vzdelávaní a ďalších odborných zručností vybraných povolaní odborného 

vzdelávania, https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-

edukacji-narodowej-z-dnia-16-maja-2019-r.-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-

zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-

wybranych-zawodow-szkolnictwa-branzowego-dz.u.-z-2019-r.-poz.-991-17191.html) a presne 

definuje získanú odbornú kvalifikáciu „Oprava hodín a hodiniek (MEP.04, predtým MG.13)“: 

Absolvovanie kvalifikačných odborných kurzov a získanie kvalifikácie Hodinára umožňuje okrem iného: 

údržbárske a opravárenské práce všetkých druhov hodín a hodiniek: náramkových, prsteňových, 

vreckových, dekoratívnych, budíkov, športových, nástenných, vežových a iných mechanických a 

elektronických; zisťovanie príčin nefunkčnosti mechanizmov, regulácia a kontrola chodu opraveného 

mechanizmu, výmena batérie pomocou základných sád hodinárskeho náradia, meracích prístrojov, 

hodinárskeho sústruhu, lisu kameňa, vŕtačky, mechanickej čističky, hodinovej kontroly chôdze a iné. 

Hodinár si môže založiť vlastné podnikanie alebo pracovať vo firmách špecializujúcich sa na 

hodinárstvo. 

Profesijné úlohy hodinára zahŕňajú: 

▪ prijímanie objednávok od zákazníkov na hodinárske služby, 

▪ identifikácia príčin nesprávneho fungovania hodinového mechanizmu, 

▪ vykonávanie údržby a technických prehliadok hodinových mechanizmov, 

▪ montáž a demontáž hodinových mechanizmov, 

▪ zhotovenie nových častí hodinového stroja, 

▪ oprava a výmena poškodených dielov a nastavovanie hodinových mechanizmov pomocou 

základných zámočníckych úkonov ako pílenie, vŕtanie, sústruženie, brúsenie, lapovanie a pod., 

▪ testovanie hodín a hodiniek po oprave, nastavovaní a údržbe, 

▪ zúčtovanie nákladov na služby v oblasti opráv hodín a hodiniek. 

Po absolvovaní online kurzu získava učiaci sa nové odborné kvalifikácie, vďaka ktorým sa môže 

zamestnať v oblasti absolvovaných špecializácií. Je možné vykonať kvalifikačnú skúšku MEP.04 

organizovanú Okresnou skúšobnou komisiou a po zložení skúšok je možné získať profesijný titul 

Hodinár (v súlade s Nariadením Ministerstva národného vzdelávania z 15. februára 2019). 

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-16-maja-2019-r.-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-zawodow-szkolnictwa-branzowego-dz.u.-z-2019-r.-poz.-991-17191.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-16-maja-2019-r.-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-zawodow-szkolnictwa-branzowego-dz.u.-z-2019-r.-poz.-991-17191.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-16-maja-2019-r.-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-zawodow-szkolnictwa-branzowego-dz.u.-z-2019-r.-poz.-991-17191.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-16-maja-2019-r.-w-sprawie-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-dodatkowych-umiejetnosci-zawodowych-w-zakresie-wybranych-zawodow-szkolnictwa-branzowego-dz.u.-z-2019-r.-poz.-991-17191.html
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Kvalifikácia MEP.04: 912 hodín. Konečná dĺžka kurzov závisí predovšetkým od učiaceho sa, pretože 

online kurzy poskytujú individuálne učenie. Medzi výhody online kvalifikačných kurzov patrí: 

▪ Nemusíte čakať, kým sa vytvorí študijná skupina,  

▪ Na kurz sa môžete prihlásiť kedykoľvek, 

▪ Nemáte vopred stanovené vyučovacie hodiny, takže kurz spustíte vtedy, keď na to budete mať čas 

a chuť, 

▪ Dĺžka trvania kurzu je výlučne na vás, 

▪ Odpadnú Vám dodatočné náklady súvisiace s cestovaním, stravovaním a ubytovaním, ktoré 

vznikajú pri prezenčných kurzoch, 

▪ Po online kurze získate presne rovnakú kvalifikáciu ako v prípade absolvovania kurzu prezenčnou 

formou. 

Kurz je určený pre ľudí, ktorí chcú: 

▪ svoju odbornú kvalifikáciu potvrdiť dokladom, 

▪ získať nové povolanie, 

▪ skompletizovať znalosti v danej profesii, 

▪ získať kvalifikáciu na výkon daného povolania, 

▪ zvýšiť kvalifikáciu v danom povolaní na pracovné účely, 

▪ získať novú odbornú kvalifikáciu na trhu práce, 

▪ pri výkone odbornej práce sa ďalej vzdelávať alebo rozvíjať, 

▪ získať titul hodinár. 

Podmienkou vstupu do kurzu je absolvované základné vzdelanie a vek minimálne 18 rokov. 

Nikde nie je uvedený záznam, že sa kurz realizuje len e-learningovou metódou. Dokument o 

absolvovaní kurzu sa vydáva na základe príslušných predpisov. Učebné materiály vypracovali špecialisti 

v oblasti kvalifikačných odborných kurzov. Vedomosti sú prezentované prostredníctvom prehľadných 

prezentácií a príloh. Proces učenia prebieha na e-learningovej platforme. Podmienkou zaslania 

dokumentácie o absolvovaní kurzu je absolvovanie kurzu a splnenie ďalších zákonom a zmluvou 

stanovených formalít.  

Každá osoba evidovaná na úrade práce má možnosť požiadať o financovanie kurzov organizovaných 

prostredníctvom www.kkz.edu.pl až do výšky školiaceho poukazu. Hodnota školiacich poukazov sa 
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najčastejšie pohybuje od 4 000 do 6 000 PLN, vďaka čomu má záujemca možnosť absolvovať dokonca 

viaceré kurzy.  

5.1.4.2 Príklady dobrej praxe v Poľskej republike 

▪ Existencia sektorových rád, ktorých úlohy spočívajú v: 

- zbieraní informácií od rôznych aktérov trhu práce a definovanie odporúčaní na systémové 

riešenia a zmeny v oblasti školstva; 

- stimulovaní spolupráce medzi poskytovateľmi vzdelávania a zamestnávateľmi; 

- poskytovaní podpory pri identifikácii a predvídaní potrieb spôsobilosti v danom sektore; 

▪ Programová rada kompetencií, ktorú tvoria zástupcovia ministerstiev pre hospodársky rozvoj, 

vzdelávanie, vysoké školstvo a vedu, práce, ako aj zástupcovia sociálnych partnerov, univerzít a 

mimovládnych agentúr. Rada zodpovedá za koordináciu a monitorovanie práce sektorových rád a 

za poskytovanie odporúčaní k fungovaniu formálneho a neformálneho vzdelávania; 

▪ Realizácia kvalifikačných odborných kurzov, kedy absolvent získava osvedčenie, na základe 

ktorého sa môže prihlásiť na skúšku potvrdzujúcu získanú kvalifikáciu. Jeho úspešné absolvovanie 

má za následok získanie osvedčenia o odbornej kvalifikácii a tým aj oprávnenie na výkon 

povolania; 

▪ Centrum spracovania informácií – Národný výskumný ústav spravuje celoštátny systém 

monitorovania (ekonomického osudu) absolventov vysokých škôl ELA – 

https://ela.nauka.gov.pl/en, umožňujúci analyzovať dáta za roky 2016 - 2019 na celoštátnej úrovni, 

podľa jednotlivých vysokých škôl a študijných odborov; 

▪ Vývoj, testovanie a implementovanie nástrojov na systematické sledovanie trajektórií 

absolventov odborného vzdelávania a prípravy. Využívané databázy zahŕňajú predovšetkým 

zdroje sociálneho zabezpečenia (profesionálne trajektórie) a vzdelávacieho systému (vzdelávacie 

trajektórie). 

▪ Výskumný ústav vzdelávania je zameraný na rozvoj systému trasovania vzdelávacích a 

profesijných dráh absolventov odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ Zákonom ustanovené sledovanie kariéry všetkých absolventov stredných škôl, čo umožňuje 

získavať a spracovávať podrobné údaje o absolventoch; 

▪ Koordinátori pre odborný výcvik – zaoberajú sa podporou škôl pri nadväzovaní spolupráce so 

zamestnávateľmi a zamestnávateľov pri nadväzovaní spolupráce so školami, ako aj podporou 

aktivít súvisiacich s rozvojom kariérového poradenstva v systéme vzdelávania. 

▪ Rada riaditeľov odborných škôl je konzultačným a poradným orgánom ministra vzdelávania. 

https://ela.nauka.gov.pl/en
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5.1.4.3 Návrhy systémových opatrení z Poľskej republiky pre Slovenskú republiku 

▪ Legislatívne ukotvenie: 

- zverejňovanie prognóz dopytu po pracovníkoch v povolaniach týkajúcich sa odborného 

vzdelávania s cieľom vytvoriť priestor na sformovanie ponuky odborného vzdelávania 

adekvátnej potrebám národného a regionálneho trhu práce; 

- ustanovenie Programovej rady kompetencií; 

- systém trasovania absolventov všetkých stredných a vysokých škôl, čo umožňuje získavať a 

spracovávať podrobné údaje o absolventoch. 

5.1.5 Rakúska republika analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Slovenskú republiku spája s Rakúskom spoločná história a panovníci, spoločná hranica a na európske 

pomery geografická blízkosť hlavných miest. Napriek väčšej rozlohe Rakúska (84 tisíc km2) a väčšiemu 

počtu obyvateľov (9 miliónov), je hustota obyvateľstva v Rakúsku takmer totožná so Slovenskom (111 

obyvateľov na km2 na Slovensku, 104 obyvateľov na km2 v Rakúsku). Ide o jedného z najväčších 

obchodných partnerov Slovenskej republiky. Blízka poloha hlavných miest týchto krajín vytvára 

v strede Európy jednu z najsilnejších ekonomických oblastí, v ktorej dennodenne dochádza k migrácii 

pracovných síl. Všetky tieto fakty robia z Rakúskej republiky ideálneho partnera na porovnanie 

funkčnosti systémov zisťovania potrieb zamestnávateľov a taktiež na inšpiráciu zlepšenia funkčnosti 

nášho systému. 

Monitorovanie potrieb trhu práce zabezpečuje najmä Spolkové ministerstvo pre prácu, rodinu 

a mládež. Analytický, prognostický a výskumný tím divízie trhu práce federálneho ministerstva 

sprístupňuje aktuálne informácie o trhu práce a databázy trhu práce: 

▪ Verejná služba zamestnanosti (AMS) – zverejňuje aktuálne údaje o trhu práce a informácie o trhu 

práce. 

▪ Informačný systém ELIS – poskytuje tabuľkové údaje o súčasnej situácii na trhu práce a 

hospodárskej situácii, prehľady vývoja nárokov na dávky a podporu v rámci systému poistenia v 

nezamestnanosti, ako aj kľúčové údaje o politike trhu práce a samostatný zber údajov o oblasti 

zahraničných občanov na rakúskom trhu práce.  

▪ Systém online vyhľadávania v databáze BALI – (informácie o rozpočte, trhu práce a poberaní 

dávok) obsahuje možnosť kombinovať údaje zverejnené Federáciou inštitúcií sociálneho poistenia 

o zamestnanosti s údajmi Verejnej služby zamestnanosti (AMS). 
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Medzi ďalšie zodpovedné ministerstvá patrí Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, umenie a kultúru, 

ktoré priamo riadi väčšinu inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy, Spolkové ministerstvo pre 

digitálne a hospodárske záležitosti, podporujúce obchod a priemysel a taktiež verejnú infraštruktúru. 

Štatistiky o trhu práce o ponuke a dopyte poskytuje Rakúsky štatistický úrad.  

Rakúsko je známe svojim systémom „sociálneho partnerstva“, ktorý zabezpečuje nepretržitú politickú 

a sociálnu stabilitu od roku 1945. Pre rakúske sociálne partnerstvo je jedinečná jeho dominantná úloha 

pri tvorbe sociálno-hospodárskej politiky. Tripartitné sociálne partnerstvo sa týka všetkých otázok 

sociálnej a hospodárskej politiky, ktoré z formálneho hľadiska patria do kompetencie štátu. Podľa 

medzinárodných štandardov teda možno Rakúsko považovať za jednu z krajín, v ktorých sú 

najrozvinutejšie „korporativistické“ štruktúry, t. j. úzka dobrovoľná spolupráca medzi 

zamestnávateľmi, zamestnancami a štátom. Pre rakúske sociálne partnerstvo je jedinečná jeho 

dominantná úloha pri tvorbe sociálno-hospodárskej politiky. To znamená, že sociálni partneri sú, 

všeobecne povedané, zapojení do všetkých otázok trhu práce a sociálnej politiky. S výnimkou 

konzervatívnej/krajne pravicovej vlády ÖVP/FPÖ v rokoch 2000 až 2006 mali vždy dôležité slovo a boli 

zapojení do procesu formulovania politiky, konzultácií a rozhodovacích procesov. Z tohto dôvodu sa 

tiež podieľajú na navrhovaní dôchodkových politík a programov. Ich úloha sa od roku 2008 významne 

nezmenila. Na strane zamestnancov sú kľúčovými aktérmi tohto korporativistického systému ÖGB a 

Federálna komora práce (Arbeiterkammer, AK). Na strane zamestnávateľov sú to Rakúska hospodárska 

komora (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ) a Federácia rakúskeho priemyslu (Österreichische 

Industriellenvereinigung, IV). 

V Rakúsku je politika trhu práce implementovaná Verejnou službou zamestnanosti (AMS), právnym 

základom politiky trhu práce je Zákon o verejnej službe zamestnanosti (AMSG). Podľa Zákona o 

podpore trhu práce (AMFG) musí Spolkový minister hospodárstva a práce (BMWA) použiť všetky 

dostupné zdroje na dosiahnutie a udržanie plnej zamestnanosti a na zabezpečenie optimálne 

fungujúceho trhu práce. Politika trhu práce – implementovaná Verejnou službou zamestnanosti (AMS) 

sa zameriava na služby:  

▪ umiestnenie vhodných pracovníkov na pracovné miesta;  

▪ pomáhanie pri odstraňovaní prekážok pri umiestňovaní;  

▪ prijatie opatrení na zlepšenie transparentnosti trhu práce (analýzy trhu práce, porovnávanie 

uchádzačov o zamestnanie a voľných pracovných miest na internetovej stránke AMS / eJob-Room);  
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▪ znižovanie rozdielov medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile (na základe systémov trhu práce 

a odbornej prípravy a kvalifikácie); poskytovanie životného minima nezamestnaným (dávky v 

nezamestnanosti, pomoc v nezamestnanosti atď.). 

Predchádzajúca vláda mala dôležité reformné ciele. Od decembra 2017 do júna 2019 sa zameriavala 

na implementáciu niekoľkých regulačných reforiem na uľahčenie vstupu na trh a podmienky 

podnikania, rozsiahlu daňovú reformu na podporu investícií do podnikania a vytváranie pracovných 

miest a začala reštrukturalizáciu vzdelávacieho systému. Súčasťou reformného programu bol najmä 

systém odborného vzdelávania, ktorý bol pilierom výkonnosti Rakúska v minulosti. Rovnako 

zvyšovanie miery digitalizácie, kde má Rakúsko oproti medzinárodným porovnaniam medzery, bolo 

zdôraznené ako všeobecný strategický cieľ.  

Rakúsko má veľmi dobre vyvinutý koordinovaný holistický systém pre prognózovanie zručností a 

pracovných miest. Budúce potreby v oblasti zručností sa hodnotia prostredníctvom kvantitatívnych 

a kvalitatívnych štúdií v strednodobom a/alebo krátkodobom horizonte na regionálnej aj národnej 

úrovni podľa sektorov, povolaní a zručností. Prognózy sú väčšinou zadávané rakúskym AMS a 

uskutočňované ekonomickými výskumnými ústavmi alebo poradenskými spoločnosťami. Rakúsky 

inštitút pre hospodársky výskum (WIFO) napríklad poskytol strednodobé prognózy dopytu po 

pracovnej sile, založené na kvantitatívnych modeloch. Ťažisko prognózy spočívalo v trendoch v dopyte 

po pracovnej sile do roku 2012. Predikcia venuje predvídaniu zručností iba obmedzenú pozornosť. 

Identifikácia zmien v profiloch práce a požiadavkách na zručnosti je napriek tomu zahrnutá v rôznych 

povolaniach. Príkladom kvalitatívnej štúdie je podpora ProWien II, ktorú iniciovala AMS v roku 2004. 

Štúdia pripomína krátkodobú prognózu dopytu po pracovných silách a zručnostiach v určitých 

odvetviach (napr. IT, doprava) vo Viedni. Informácie o budúcom dopyte po zručnostiach sa získavali 

prostredníctvom rozhovorov so zamestnávateľmi a odborníkmi.  

Podiel vysoko rizikových pracovníkov medzi krajinami OECD, t. j. podiel pracovníkov, ktorých náplň 

práce je možná nahradiť automatizáciou je najmenej 70 %, je najvyšší v Nemecku a práve v Rakúsku 

(12 %), zatiaľ čo najnižší v Kórei a Estónsku (6 %) (údaje z roku 2016). Cieľom Rakúska je stať sa 

európskym lídrom v oblasti inovácií, ale dostupné dôkazy a ukazovatele naznačujú, že Rakúsko 

zaostáva v porovnaní s európskymi krajinami vo využívaní digitálnych technológií, a to predovšetkým 

v podnikateľskom sektore. Boli zavedené nové podporné programy „Digitálne malé a stredné podniky“ 

a „Digitálne inovačné centrá“ na podporu zvyšovania kvalifikácie MSP v oblasti digitálnych technológií. 

Boli spustené programy „Pro boot camps“, ktoré majú spoločne vyškoliť zamestnancov popredných 

firiem a MSP v konkrétnych digitálnych tematických oblastiach. Medzi niekoľkými organizáciami 
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verejného a súkromného sektora bol podpísaný „Pakt digitálnej kompetencie“ na podporu digitálnych 

zručností rôznych cieľových skupín, ako sú „mladí ľudia začínajúci kariéru“, „starší odborníci nad 45 

rokov“, „seniori nad 60 rokov“, „profesionáli mobilných aplikácií“ atď. 

„Stratégia pre širokopásmové pripojenie do roku 2030“ bola prijatá vo februári 2019. Rakúsko je prvou 

európskou krajinou s komerčnou mobilnou sieťou 5G spustenou v marci 2019 v 25 mestách a obciach. 

Celonárodná sieť 5G je naplánovaná na rok 2025. 

Všetky vzdelávacie smery a učebné osnovy prešli v roku 2019 kontrolou, aby sa prispôsobili digitálnej 

revolúcii. V prvom roku sa zmodernizovalo viac ako 50 profilov zamestnaní a ich učebné osnovy. 

V máji 2019 bol predstavený štartovací balíček, ktorý obsahuje: 

▪ ďalšie rizikové financovanie prostredníctvom verejného fondu na digitalizáciu a rast (ktorý bude 

investovať do start-upov spolu so súkromnými fondmi rizikového kapitálu); 

▪ viac úverových záruk.  

Balíček pozostáva z regulačných položiek, ktoré odstránia určité administratívne zaťaženie začínajúcich 

podnikov a vytvoria sa nové vzdelávacie smery na zabezpečenie dostupnosti kvalifikovanej pracovnej 

sily. Viedenská burza cenných papierov uviedla na trh v januári 2019 nový segment „direct market 

plus“.  

Firmám a podnikom bola poskytnutá nová podpora financovania zamestnancov v záujme zvýšenia 

množstva a kvality pracovných miest, a to aj prostredníctvom jazykovej podpory, ďalšieho tréningu či 

stáže v zahraničí. 

Rakúska národná platforma pre Priemysel 4.0 (PI4.0) vznikla v roku 2014 z iniciatívy rakúskeho 

Ministerstva dopravy, inovácií a technológií. Bola založená v júni 2015 a začala naplno fungovať v 

októbri 2015. Platforma funguje ako observatórium, sieť a strategický poradný orgán pre vytváranie 

pracovných skupín, stratégií, oblastí zamerania, ako aj prípadových štúdií v otázkach Priemyslu 4.0. 

Práca platformy sa tiež zameriava na vytváranie synergií národných, medzinárodných a regionálnych a 

výskumných a vývojových činností. Platforma uľahčuje implementáciu digitálnej transformácie v 

Rakúsku a zjednocuje komunitu Priemyslu 4.0. Má za cieľ vytvárať vysoko inovatívnu priemyselnú 

výrobu a podporovať kvalitné zamestnania a konkurencieschopnosť Rakúska. Iniciatívu vedie združenie 

„Priemysel 4.0 Rakúsko – platforma pre inteligentnú výrobu“. Združenie bolo vytvorené na podporu 
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spolupráce medzi všetkými zainteresovanými stranami. Hlavným poslaním je nájsť udržateľné riešenia 

výziev, ktorým čelia firmy, výskumné inštitúcie a spoločnosť ako celok. Iniciatíva bola navrhnutá 

primárne šiestimi zakladajúcimi členmi PI4.0: Ministerstvom dopravy, inovácií a technológií, tromi 

zamestnávateľskými združeniami (Federácia rakúskeho priemyslu, Zväz rakúskeho elektrického a 

elektronického priemyslu, Rakúske oceliarske technológie) a dvomi združeniami zamestnancov 

(Federálna asociácia zamestnancov a rakúsky Odborový zväz výroby). Ďalšie organizácie a spoločnosti 

figurujú ako členovia platformy. Počas obdobia takmer 2 rokov sa organizovali prípravné stretnutia s 

ministerstvom, počas ktorých boli ustanovené tematické pracovné skupiny. Počet členov platformy sa 

zvýšil zo 6 na 41 organizácií (vrátane zakladajúcich členov) pozostávajúci z 18 spoločností, 8 

akademických inštitúcií, 6 verejných výskumných organizácií, 8 mimovládnych organizácií a 1 

ministerstva).  

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v Rakúsku sa prehĺbil od roku 2015 takmer vo všetkých 

profesijných skupinách a hospodárskych odvetviach a zvýšenie tohto trendu bolo badať najmä v roku 

2017. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nie je iba dočasným problémom, ale pravdepodobne 

zostane problémom z dlhodobého hľadiska. Ilustruje to napríklad analýza prognózy vývoja ponuky 

pracovných síl:  

▪ Očakáva sa napríklad, že zamestnanosť v odbore ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie sa bude 

zvyšovať o 3,6 % ročne v dôsledku zvýšenia počtu starších pacientov, zníženia kapacít rodinnej 

starostlivosti a zvýšenia poskytovania mobilnej starostlivosti. Najväčší dopyt sa očakáva v 

starostlivosti o starších ľudí v oblasti dlhodobej starostlivosti (vrátane služieb domácej 

starostlivosti a domácej ošetrovateľskej starostlivosti) a ústavnej starostlivosti. Okrem rastúceho 

dopytu čelí sektor zdravotníctva a starostlivosti nedostatočnej ponuke, napríklad z dôvodu, že 

mladí ľudia sú menej ochotní vzdelávať sa v týchto profesiách. Nedostatočná ponuka a vysoká 

fluktuácia odráža menej atraktívne pracovné podmienky pre ošetrovateľské povolania: vysoký 

počet pracovných hodín týždenne (nočná zmena, práca cez víkendy, sviatky), riziko infekcie, stály 

kontakt s pacientmi (v mobilnej starostlivosti), potreba trpezlivosti a porozumenia chorobám 

súvisiacim s vekom, ako aj fyzickej a psychickej vytrvalosti.  

▪ Softvérové inžinierstvo a programovanie je najväčším podsektorom v rámci povolaní IKT. Napriek 

dobrým kariérnym šanciam a vysokým príjmovým príležitostiam bol za posledných päť rokov 

pozorovaný výrazný nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v tejto oblasti. Napríklad viac ako 65 

% zamestnancov zapojených do projektov IKT má viac ako 40 rokov a približne 17 % zamestnancov 

má viac ako 50 rokov. Na porovnanie, menej ako 21 % zamestnancov má menej ako 30 rokov. Ženy 

sú medzi IT profesionálkami stále nedostatočne zastúpené. 
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▪ Ďalšie nedostatkové povolania sa týkajú takzvaných „kvalifikovaných“ povolaní 

(„Facharbeiter“), pre ktoré sa vyžaduje kvalifikácia v odbornom vzdelávaní a príprave. 

Kombinácia školského a firemného učňovského vzdelávania bola tradične kostrou rakúskeho 

systému odborného vzdelávania a prípravy. Z viacerých dôvodov poklesla posledných pár rokov 

ochota firiem, najmä malých a stredných, ponúkať odborné vzdelávanie a prípravu), a to môže 

negatívne ovplyvniť zručnosti a ponuku pracovných síl. 

Rakúska vláda uznáva potrebu aktívnych politík trhu práce, aby sa zabránilo zhoršeniu problému 

nezamestnanosti. Cieľom včasnej intervencie aktívnych politík trhu práce (APTP) je integrovať čo 

najskôr uchádzačov o zamestnanie do nedotovaného zamestnania. Za týmto účelom možno ciele 

rakúskeho APTP rozdeliť do troch skupín: 

▪ prevencia a znižovanie nezamestnanosti vytváraním a zabezpečovaním pracovných miest; 

▪ zlepšenie procesu priraďovania zamestnania odstránením prekážok pri umiestňovaní a zvyšovaním 

šancí na opätovnú integráciu; 

▪ začlenenie do riadneho zamestnania. 

Model ILSA – je ponuka pracovných miest v Rakúsku (IHS-Labor-Supply-Model-for-Austria).  

TaxLab – softvér na analýzu a kvantifikáciu makroekonomických dopadov politických reforiem 

týkajúcich sa trhu práce, dôchodkového systému a daní. Pokrýva Rakúsko a 13 ďalších krajín Európskej 

únie.  

LIMA – je štrukturálny makroekonomický model, ktorý pravidelne generuje ekonomické predpovede 

pre Rakúsko. Model sa bežne používa na strednodobé prognózy v horizonte jedného až piatich rokov. 

Multiregionálny input-output model – Multiregionálny model vstupov a výstupov (MRIOM) vyvinutý 

na IHS popisuje medzirezortné a medziregionálne väzby rakúskej ekonomiky. Tento model umožňuje 

kvantifikovať krátkodobý a strednodobý ekonomický dopad politických opatrení, investičných 

projektov, celých priemyselných odvetví, spoločností alebo rôznych iných súkromných a verejných 

inštitúcií na regionálnu a národnú pridanú hodnotu, zamestnanosť a daňové príjmy. Poskytuje tiež 

informácie o odvetviach, ktoré z výdavkov a investícií ťažia najviac. Pomocou multiregionálneho 

modelu vstup-výstup je možné znázorniť celý hodnotový reťazec. Okrem priamych účinkov je možné 

vypočítať aj nepriame a indukované účinky. Priame účinky sú vplyvy, ktoré okamžite vychádzajú z 

analyzovaných opatrení v pôvodne postihnutých sektoroch. Naopak, nepriame účinky sú definované 
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ako účinky generované dodávateľmi (a ich dodávateľmi v rámci reťazca pridanej hodnoty). Nakoniec 

indukované účinky zahŕňajú účinky vyvolané spotrebou a investíciami. Efekty vyvolané spotrebou 

popisujú ekonomický dopad spôsobený spotrebou pochádzajúcou z príjmu priamo a nepriamo 

zamestnaných. Efekty vyvolané investíciami sú efekty v nadradených odvetviach vyvolané investičnými 

výdavkami v dôsledku vyššej hospodárskej činnosti. 

V Rakúsku existuje niekoľko iniciatív, ktoré realizujú tzv. audit zručností, alebo overujú informálne 

učenie sa a neformálne vzdelávanie. Napríklad: overovanie kompetencií, formálne overovanie, 

profilovanie kompetencií, audit kompetencií, kontrola kompetencií, analýza potenciálu. Neexistuje 

jednotný právny rámec pre overovanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Audity 

zručností sa neponúkajú systematicky, existuje však niekoľko iniciatív zameraných na identifikáciu a 

analýzu schopností, talentu a motivácie jednotlivca s cieľom podporiť kariérny postup jednotlivca. 

Takéto postupy ponúkajú hlavne v strediskách pre vzdelávanie dospelých a takisto ich ponúka verejná 

služba zamestnanosti (v spolupráci s partnermi) alebo nezávislými poradcami.  

Rakúsky AMS ponúka „Kariérny kompas pre nové kariérové poradenstvo, sebahodnotiaci online 

nástroj na podporu ľudí, ktorí majú záujem zmeniť svoju kariérnu cestu. Je prístupná zadarmo a trvá 

asi 30 minút. Viac na: https://www.karrierekompass.at. 

Spolu s partnermi ponúka AMS príležitosť získať novú kvalifikáciu prostredníctvom tzv. výcvikových 

modulov. Iniciatíva „Kompetencia so systémom“ začína fázou overovania úrovne zručností alebo 

auditom zručností. Niektoré inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ponúkajú v rámci podpory 

prechodu na trh práce audity zručností alebo prístupy k portfóliu kompetencií. Niektoré iniciatívy v 

oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre mladých ľudí alebo dospelých mimo formálneho systému 

(realizované často strediskami pre vzdelávanie dospelých alebo poskytovateľmi ďalšieho vzdelávania a 

odbornej prípravy) zahŕňajú na začiatku audity zručností. 

▪ Informačný systém o zamestnaniach (Berufsinformationssystem)71 – Informačný systém je 

katalóg, ktorý obsahuje 10 000 popisov pracovných pozícií, 3 600 podrobných popisov kvalifikácií 

a prezentáciu 600 profesií z hľadiska pracovných príležitostí, platov, pracovných okolností a 

odbornej prípravy. 

 
71 KARRIERE KOMPASS, Berufsinformationssystem [online]. Apríl 2022 [cit. 2022-05-03]. Dostupné na internete: 
https://www.ams.at/bis/bis/. 

https://www.karrierekompass.at/
https://www.ams.at/bis/bis/
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▪ Národný kvalifikačný rámec (NKR)72 – snahy o rozvoj NKR sa presadzovali na základe odporúčania 

Európskeho parlamentu a Rady pre EKR z roku 2008. Prijatie federálneho zákona o národnom 

kvalifikačnom rámci (zákon o NKR) bolo dôležitým krokom k úplnej implementácii národného 

kvalifikačného rámca. Zákon bol prijatý Národnou radou 24. februára a potom Federálnou radou 

10. marca. Účinnosť nadobudla 15. marca 2016. Za vývoj zákona o NKR bolo zodpovedné bývalé 

Federálne ministerstvo školstva a záležitostí žien po konzultácii s Federálnym ministerstvom pre 

vedu, výskum a hospodárstvo (teraz spoločné federálne ministerstvo školstva, vedy a výskumu) a 

za účasti všetkých národných záujmových skupín. 

▪ Kvalifikačný barometer je prevádzkovaný Službou zamestnanosti tzv. Arbeitsmarktservice (ďalej 

len “AMS”) – Je to online informačný systém o vývoji kvalifikácií v Rakúsku. Oddelenie AMS pre 

výskum trhu práce a informácií o povolaniach udržiava tento barometer, ktorý poskytuje 

informácie o kvalifikačných trendoch na rakúskom trhu práce. Kvalifikačné a kompetenčné 

požiadavky sú uvádzané pre 24 odborov a veľké množstvo jednotlivých profesií. Barometer 

zohľadňuje aj regionálne charakteristiky na úrovni spolkových krajín. Barometer je primárne 

určený pre zamestnancov AMS, novinárov a tvorcov politík v EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a ekonomiky. Avšak je prístupný aj širokej verejnosti. Informácie o kvalifikačných 

požiadavkách sa aktualizujú každý polrok. AMS, spolu s IBW a súkromným poradenstvom využívajú 

na aktualizáciu barometra prieskumy či odborné analýzy zverejnených voľných pracovných miest. 

Online Barometer zručností vyvinutý rakúskym AMS predstavuje výsledky najkomplexnejšieho 

nástroja pre hodnotenie zručností vykonaného v Rakúsku. Barometer poskytuje komplexný obraz 

o súčasnej situácii v oblasti ponuky a dopytu v oblasti zručností. Výsledky sú prezentované v 

textovom formáte aj graficky. Aj keď ide o odborný nástroj, je jasný a prehľadný, a preto je užitočný 

pre rôzne cieľové skupiny. 

▪ Rakúsko nemá systém sektorových rád. Rakúska AMS (Arbeitsmarktservice) je spolu s inštitúciami 

sociálnych partnerov najdôležitejšou organizáciou, ktorá sa zaoberá identifikáciou a prognózami 

budúcich potrieb v oblasti zručností. Dôvod významného zapojenia sa Rakúska do systému 

predpokladania budúcich potrieb v oblasti zručností a trhu práce je spôsobený predovšetkým 

informačnými požiadavkami aktívnej politiky trhu práce a taktiež kariérového poradenstva, a nie 

snahou o zosúladenie vzdelávania s potrebami trhu práce. 

 
72 QUALIFIKATIONEN VERGLEICHEN, Qualifikations register [online]. Apríl 2022 [cit. 2022-05-03]. Dostupné na 
internete: https://www.qualifikationsregister.at 
 

https://www.qualifikationsregister.at/
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5.1.5.1 Príklady dobrej praxe v Rakúsku 

▪ Kvalifikačný barometer AMS – je komplexný online informačný systém o kvalifikačných trendoch 

na rakúskom trhu práce, ktorý sa aktualizuje každý polrok. Kvalifikačné a kompetenčné požiadavky 

sú uvedené pre 24 odborných odborov a veľké množstvo jednotlivých profesií.  

▪ Kariérny kompas – poskytuje informácie o kariére, školeniach, a ďalšom vzdelávaní, ako aj 

informácie o platoch, trendoch na trhu práce atď. 

▪ Lekcie kariérového vzdelávania (známe ako „Berufsorientierung“ alebo „BO“) poskytujú kariéroví 

učitelia pre deti vo veku od 12 do 14 rokov. Kariérové vzdelávanie je integrované do rôznych 

predmetov ako prierezový predmet v školách a sú doň zapojení externisti a zamestnávatelia. 

▪ Silná tradícia tripartity a veľká váha hlasu sociálnych partnerov v rámci rozhodovacích 

mechanizmov. 

▪ Sociálni partneri zaviedli nadačné programy (Arbeitsstiftung), určené na podporu pracovníkov v 

prípade štrukturálnych zmien. Tieto nadácie môže založiť jeden alebo viac zamestnávateľov, a to 

na sektorovej i regionálnej úrovni – v prípade, že sú konkrétne regióny alebo sektory ovplyvnené 

výrazným znížením počtu zamestnancov. Programy sú spolufinancované miestnymi aktérmi práce 

vrátane verejnej služby zamestnanosti (AMS) a dotknutých zamestnávateľov. K dispozícii sú 

finančné prostriedky na pokrytie nákladov školení, príspevky na dodatočné náklady spojené s 

kurzom a náklady na aktívnu pomoc pri hľadaní zamestnania či kariérové poradenstvo. 

▪ Fit2work program bol vyvinutý v kontexte vysokej miery nezamestnanosti a predčasného odchodu 

zamestnancov do dôchodku zo zdravotných dôvodov, ako aj v kontexte starnúcej pracovnej sily. 

Posilňuje zásadu „prevencie, reintegrácie a rehabilitácie pred dôchodkom“. Právny základ pre 

fit2work tvorí spolkový zákon o práci a zdraví (Arbeits-und-Gesundheit-Gesetz, AGG), ktorý bol 

prijatý v roku 2010. Program sa implementoval v roku 2014, aby slúžil ako preventívne a 

sprievodné opatrenie k reforme systému invalidného dôchodku v roku 2014.  

▪ Entrepreneurship Lab – „Podnikateľské laboratórium” je experimentálna stratégia trhu práce 

určená na vytváranie nových pracovných miest v Dolnom Rakúsku. Prvoradým cieľom je rozvoj a 

etablovanie regionálne zakotvených začínajúcich projektov, ktoré sú inovatívne a vytvárajú nové 

formy práce a obchodné modely. 

▪ Projekt BibEr – Monitorovanie pracovnej kariéry v nadväznosti na získané vzdelanie 

(Bildungsbezogenes Erwerbskarrieren monitoring). 

Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí spolu s úradom práce a štatistickým úradom realizuje 

vyhodnocovanie pracovných kariér všetkých obyvateľov Rakúska po absolvovaní formálneho 

vzdelávania. Administratívne údaje o vzdelávaní a trhu práce sa anonymizovane a každoročne 
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vyhodnocujú od roku 2008 a umožňujú sledovať nielen absolventov škôl a duálneho odborného 

vzdelávania, ale aj jednotlivcov vo veku 15 a viac rokov, ktorí neukončili povinnú školskú dochádzku, 

ktorí ukončili formálne vzdelanie bez kvalifikácie, bez formálneho vzdelania a špeciálne aj tých z nich, 

ktorí sa napriek tomu ďalej nevzdelávajú (tzv. NEET). Osobné charakteristiky jednotlivcov zahŕňajú 

nasledovné údaje: vzdelanie (typ školy, študijný odbor), vek, pohlavie, bydlisko, história zamestnaní, 

aktuálne postavenie z hľadiska trhu práce (zamestnaný, evidovaný nezamestnaný, vo vzdelávaní, iné) 

počet mesiacov po ukončení štúdia, charakteristiky zamestnania, hospodársky sektor, čas do 

nastúpenia do prvého zamestnania, príjem zo zamestnania. Dostupné sú napr. dáta o postavení 

absolventa 18 mesiacov po ukončení rôznych školských programov, vrátane duálneho vzdelávania, ale 

aj koľko z absolventov je zamestnaných, evidovaných ako nezamestnaných, ďalej sa vzdelávajúcich a 

iné. Dáta sú zverejnené na vládnom portáli Open Data Österreich.73 

▪ Stály výbor AMS pre nové zručnosti 

V spolupráci s rakúskymi sociálnymi partnermi zriadil orgán verejnej služby zamestnanosti 

Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) „Stály výbor AMS pre nové zručnosti“ s cieľom podporiť 

spoločnosti, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie pri adaptácii na nové trendy vo svete práce. 

V rámci „Stáleho výboru“ sa každoročne zriaďujú skupiny špecialistov, v ktorých odborníci z rôznych 

odborných oblastí majú za úlohu identifikovať krátkodobé až strednodobé kvalifikačné požiadavky pre 

budúce požadované kvalifikácie v príslušnej profesijnej oblasti a odporúčania pre tvorbu inovatívnych 

ponúk vzdelávania. Na portáli „Stáleho výboru“ sú k dispozícii publikácie za celé obdobie od jeho vzniku 

koncom roka 201974 a napríklad aj o jednej z veľmi významných iniciatív zameranej na skúmanie 

dopytovaných digitálnych zručností.  

AMS v roku 2019 spustila v spolupráci so sociálnymi partnermi (hospodárskou komorou, odbormi a 

komorou pracovníkov) iniciatívu Nové digitálne zručnosti. Vysokopostavení predstavitelia 

popredných rakúskych spoločností z piatich klastrov (výrobný priemysel, obchod, cestovný ruch, 

stavebníctvo a kancelária/administratíva/IT) participovali na 10 workshopoch. Cieľom workshopov 

bolo identifikovať nové nároky kladené na zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie na pozadí 

narastajúcej digitalizácie sveta práce a podporiť tak aktualizáciu programov počiatočného a ďalšieho 

 
73 KATALOG BIBER MONITORING 2021, Open Data Österreich [online]. April 2022 [cit. 2022-05-03]. Dostupné na 
internete: https://www.data.gv.at/katalog/dataset/stat_biber-monitoring-2017-bildungsabschlusse-nach-jahr-
abgeschlossener-ausbildung-geschlecht-u  
74 AMS – FORSCHUNGSNETZWERK, Arbeitsmarketservice Ӧsterreich [online]. April 2022 [cit. 2022-05-03]. 
Dostupné na internete: https://www.ams 
forschungsnetzwerk.at/deutsch/qualibarometer/comlist.asp?first=1&woher=1&sid=804748524 

https://www.data.gv.at/katalog/dataset/stat_biber-monitoring-2017-bildungsabschlusse-nach-jahr-abgeschlossener-ausbildung-geschlecht-u
https://www.data.gv.at/katalog/dataset/stat_biber-monitoring-2017-bildungsabschlusse-nach-jahr-abgeschlossener-ausbildung-geschlecht-u
https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/qualibarometer/comlist.asp?first=1&woher=1&sid=804748524
https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/qualibarometer/comlist.asp?first=1&woher=1&sid=804748524
https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/qualibarometer/comlist.asp?first=1&woher=1&sid=804748524
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vzdelávania. K dispozícii sú informácie o výsledkoch workshopov75 za rok 2019 a v máji 2020 AMS 

zverejnila výslednú správu76 Inštitútu hospodárstva pre výskum vzdelávania (Institut für 

Bildungsforschung der Wirtschaft, IBW77). Po pandemických obmedzeniach iniciatíva pokračovala 

v roku ďalšími expertnými rozhovormi, ktorých výsledkom boli krátke správy publikované AMS 

a revízie v katalógoch povolaní v online informačnom systéme AMS z hľadiska požadovaných 

digitálnych kompetencií. 

▪ Stratégia umelej inteligencie UI pre rozvoj vzdelávania a odbornej prípravy 

Umelá inteligencia (ďalej len “UI”) má jednak potenciál pomôcť žiakom, študentom a pedagógom, aby 

učenie bolo efektívnejšie a zaujímavejšie a na druhej strane umelá inteligencia môže spôsobiť 

zastaranie vedomostí a zručností, ale aj vyučovacích postupov. Cieľom stratégie UI pre rozvoj 

vzdelávania a odbornej prípravy je: 

- posilniť zručnosti potrebné na vývoj aplikácií UI; 

- rozvíjať zručnosti potrebné na obsluhu a používanie nástrojov UI; 

- zvýšiť využívanie aplikácií a nástrojov UI vo vzdelávaní a odbornej príprave.  

Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií (BMVIT) a Spolkové ministerstvo digitálnych a 

ekonomických záležitostí (BMDW) v roku 2018 spoločne zverejnili dokument Artificial Intelligence 

Mission Austria 2030, ktorý definoval sedem oblastí, v ktorých je potrebné reagovať na výzvy UI. Na 

základe toho bolo v prvej polovici roku 2019 vytvorených sedem pracovných skupín, do ktorých sa 

zapojilo približne 150 odborníkov z vedy a akademickej obce, obchodu a administratívy. Na dvoch 

workshopoch vypracovali experti v každej oblasti strategické akčné plány vrátane odporúčaní, ktoré 

boli v tom istom roku publikované úradom spolkovej vlády78. Otázka vzdelávania a odbornej prípravy 

sa riešia vo väčšine z týchto oblastí, čo dokazuje, že vzdelávanie a odborná príprava budú kľúčovým 

faktorom budúcej stratégie UI. Špeciálne za oblasť Kvalifikácia, vzdelanie a ďalšie vzdelávanie navrhuje 

 
75 NEW DIGITAL SKILLS, Arbeitsmarketservice Ӧsterreich [online]. April 2022 [cit. 2022-05-03]. Dostupné na 
internete: https://newdigitalskills.at/ . 
76 Bröckl, A. ,Bliem.A. (2020) New Digital Skills. [online] Eine Projektinitiative des AMS. Dostupné na internete: 
https://www.ams-
forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=13084&sid=804748524&look=14&jahr=2020&woher=1  
77 Inštitút bol založený v roku 1975 Rakúskou hospodárskou komorou (WKÖ) a Zväzom priemyslu (IV).  
78 BMVIT a BMDW (2019) Výsledková správa. Zhrnutie zistení odborníkov a odborníkov na vypracovanie 
strategického plánu pre umelú inteligenciu. (Ergebnisbericht Zusammenfassung der Ergebnisse der Expertinnen 
und Experten zur Erarbeitung eines Strategieplans für Künstliche Intelligenz), dostupné na internete: 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:094fa5af-1acc-4238-8d7e-e27351005d45/15_13_bei_NB.pdf 

https://newdigitalskills.at/
https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=13084&sid=804748524&look=14&jahr=2020&woher=1
https://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=13084&sid=804748524&look=14&jahr=2020&woher=1
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:094fa5af-1acc-4238-8d7e-e27351005d45/15_13_bei_NB.pdf
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tento dokument (str. 35-40) spolu 24 konkrétnych opatrení týkajúcich sa piatich okruhov vyžadujúcich 

podporné intervencie: 

- posilnenie vzdelávania v matematike, informatike, prírodných vedách a technike a budovanie 

kompetencií relevantných pre UI (až po stredoškolskú úroveň); 

- integrácia UI do prípravy učiteľov; 

- podpora a ďalší rozvoj UI vo výskume a výučbe vo vysokoškolskom vzdelávaní; 

- aplikácia UI vyučujúcimi a učiacimi sa; 

- podpora spolupráce medzi vedou, hospodárstvom a spoločnosťou. 

▪ Radar kvalifikovanej pracovnej sily 

Zabezpečenie potreby kvalifikovaných pracovníkov v domácich podnikoch je pre WKO najvyššou 

prioritou. WKO preto ponúka rakúskym spoločnostiam aktuálnu analýzu a konkrétnu dátovú podporu 

pre strategické personálne plánovanie prostredníctvom štatistického interaktívneho „radaru“. V 

špecializovanom portáli ponúka interaktívne mapy79 s informáciami o potrebe kvalifikovaných 

pracovníkov (v členení podľa štvorkódovej klasifikácie) v jednotlivých okresoch a celej krajine 

odpovedajúce na nasledujúce otázky: 

1. Koľko kvalifikovaných pracovníkov pripadá na jedno voľné pracovné miesto? 

2. Aký je záujem o duálne vzdelávanie (počty 15 ročných a celkovo)? 

3. Koľko pracovníkov bude k dispozícii v budúcnosti? 

4. Aká je miera nezamestnanosti? 

5. Aká je miera dochádzania za prácou? 

Dáta pochádzajú z podnikového dotazníkového zisťovania. Z poverenia WKO spracúva IBW každoročne 

podrobnú správu s výsledkami zisťovania (napr. 128 strán vrátane znenia dotazníka pre podniky v roku 

202080) a krátku súhrnnú správu. 

 
79 FACHKRÄFTE RADAR, Wirtschaftskammer Österreich, [online]. April 2022 [cit. 2022-05-03]. Dostupné na 
internete: https://news.wko.at/news/oesterreich/fachkraefte.html?shorturl=wkoat_fachkraefte  
80 Dornmayr, H., Rechberger,M. (2021) Unternehmensbefragung zum Fachkräftebedarf/-mangel Fachkräfteradar 
2020. IBW-Forschungsbericht Nr. 204, ISBN 978-3-903310-73-5, dostupné na 
https://news.wko.at/news/oesterreich/fachkraefteradar2020-unternehmensbefragung.pdf  

https://news.wko.at/news/oesterreich/fachkraefte.html?shorturl=wkoat_fachkraefte
https://news.wko.at/news/oesterreich/fachkraefteradar2020-unternehmensbefragung.pdf
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▪ „Všetko o kvalitnom duáli“ – špecializovaný portál IBW (Institut für Bildungsforschung der 

Wirtschaft) – IBW v tomto portáli81 poskytuje všetky relevantné informácie o duálnom vzdelávaní 

v Rakúsku rozčlenené do nasledovných okruhov: 

- Duálne odborné vzdelávanie; 

- Vzdelávanie v podniku; 

- Záverečné skúšky;  

- Dokumenty na stiahnutie. 

Prvý okruh prináša: 

- základné informácie a štatistiky o poskytovaní duálneho vzdelávania v Rakúsku, o povolaniach, 

na ktoré sa dá pripravovať v duáli (212 remeselných a 15 v agrosektore), o zodpovednosti za 

organizáciu a financovanie, o vzdelávaní v odbornej škole a podniku; 

- informácie o zabezpečení kvality v duálnom vzdelávaní;  

- špeciálny podokruh zameraný na mladých záujemcov o duálne vzdelávanie. 

Druhý okruh prináša informácie o tom: 

- ako sa stať podnikom zapojeným do duálneho vzdelávania; 

- ako nájsť záujemcov o duálne vzdelávanie; 

- ako zabezpečiť optimálny štart pre vzdelávanie; 

- ako formovať vzdelávanie; 

- aké sú možnosti vzdelávania nad obvyklý rámec (súťaže, zahraničné pobyty); 

- ako spolupracovať s odbornou školou, ktorá je partnerom podniku v duáli. 

Tretí okruh prináša informácie o záverečnej skúške pre: 

- podnik zapojený v systéme duálneho vzdelávania; 

- žiakov zapojených do duálneho vzdelávania; 

- skúšajúcich. 

  

 
81 Qualität in der Lehre, [online]. April 2022 [cit. 2022-05-03]. Dostupné na internete: https://www.qualitaet-
lehre.at/ 

https://www.qualitaet-lehre.at/
https://www.qualitaet-lehre.at/
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Štvrtý okruh prináša:  

- zdroje informujúce o duálnom odbornom vzdelávaní (štúdie, brožúry, informačné listy 

a zákonné predpisy pre povolania novo zaradené do duálneho vzdelávania82, infografiky; 

- vybrané materiály na podporu praktického vyučovania v podniku (príručky a pomôcky 

o cieľoch a obsahu vzdelávania, dokumentáciu na podporu zabezpečenia kvality, a množstvo 

príkladov osvedčených postupov od skúsených špecialistov; 

- ukážky článkov z odborného periodika „Ausbilder.newsletter“. 

Tento portál je vzorovým príkladom služieb o systéme duálneho vzdelávania.  

5.1.5.2 Návrhy systémových opatrení z Rakúska pre Slovenskú republiku 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme: 

▪ Založenie nadačných programov sociálnych partnerov a Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR, určených pre podporu pracovníkov v prípade štrukturálnych zmien. Využitie 

nadačných programov na školenia, kurzy a náklady spojené s hľadaním práce. 

▪ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovať štruktúru a formu tzv. lekcie 

kariérového vzdelávania, a zaradiť ju do obsahu vzdelávania na stredných odborných školách 

a gymnáziách. 

▪ Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť portál poskytujúcich služby a kompletné 

informácie o duálnom vzdelávaní.  

▪ Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vytvoriť obdobu kariérneho kompasu s cieľom 

pomoci pracovníkom so záujmom o zmenu kariéry. 

5.1.6 Spolková republika Nemecko analýza NSP 2010 a SRI 2022  

Spolková republika Nemecko (ďalej len „SRN“) ako štát s najväčším počtom obyvateľov v Európe 

a špecifickým, dlhodobo zavedeným systémom odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „OVP“) je 

dôležitou krajinou v rámci komparácie mechanizmov prenosu potrieb trhu práce do systému 

celoživotného vzdelávania. Prínosom môže byť predovšetkým identifikácia príkladov z praxe, ktoré by 

bolo možné implementovať i v podmienkach Slovenskej republiky. SRN je štvrtým najväčším svetovým 

 
82 Zákonné predpisy obsahujú podrobné informácie o príprave na povolanie- napríklad aj vzdelávacie štandardy 
a požiadavky na záverečné skúšky. 
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exportérom tovaru a služieb, o to väčší tlak je na potrebu neustálych inovácií na trhu práce, aby 

podniky a zamestnanci nestrácali na konkurencieschopnosti v porovnaní s inými krajinami. 

Zaujímavé je sledovať, aký posun nastal v SRN za posledných približne 10 rokov, pričom pri komparácii 

bol využitý analytický materiál vypracovaný v roku 2010 v rámci realizácie NP NSP. Každá organizácia 

má svoju špecifickú funkciu na trhu práce i v oblasti vzdelávania. Keďže Nemecko je spolková krajina, 

inštitúcie spravidla nie sú celonárodné, ale určené na riešenie danej problematiky v jednotlivých 

spolkových krajinách. Spolkové krajiny majú taktiež väčší podiel rozhodovania ako štátna správa. 

Najdôležitejším orgánom sprostredkujúcim požiadavky na vzdelávanie je dlhodobo Spolkové 

ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (Bundesministerium für Bildung und Forschung, ďalej len 

„BMBF“), ktoré spolupracuje so všetkými spolkovými ministerstvami SRN. Cieľom BMBF je poskytovať 

vedecké konzultácie a výskum v oblasti vzdelávania a vedy. Do jeho gescie patrí vzdelávanie od 

najmenších detí až po vzdelávanie dospelých. Vytýčeným cieľom BMBF je, aby SRN bola lídrom 

v poskytovaní moderných technologických a vedeckých služieb.83 BMBF taktiež spolupracuje na 

projektoch v oblasti vzdelávania dospelých. Jedným z projektov je IMODE – poradný nástroj pre 

odborné a ďalšie vzdelávanie vo vybraných odvetviach pre malé a stredné podniky. 

Ďalšou dôležitou organizáciou pevne ukotvenou v systéme prenosu požiadaviek zamestnávateľov do 

vzdelávania je Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (Bundesinstitut für Berufsbildung, ďalej len 

„BIBB“)84. BIBB sleduje prenos potrieb medzi trhom práce a OVP, pričom medzi hlavné činnosti 

inštitútu patrí najmä monitorovanie OVP v podnikoch. Podporuje výcvikové strediská a centrá 

odbornej prípravy a prispieva k skvalitňovaniu ponuky vzdelávania, vrátane ďalšieho vzdelávania. 

Podľa analýzy z roku 2010 bolo vďaka duálnemu systému vzdelávania v SRN približne 60 % mladých 

ľudí po škole vyučených v jednom z 350 učňovských odborov duálneho systému, uznávaných štátom. 

Je tak zabezpečené saturovanie dopytu po kvalifikovanej sile v súlade s potrebami zamestnávateľov. 

Veľký počet zamestnávateľov zapojených v duálnom vzdelávaní pomáha v udržiavaní nízkej 

nezamestnanosti v rámci kvalifikovaných zamestnaní. Inštitúcia, ktorá zabezpečuje vzdelávanie 

zamestnancov pre rôzne odvetvia, je Organizácia zamestnávateľov pre odborné a ďalšie vzdelávanie 

 
83 https://www.bmbf.de/bmbf/en/ministry/objectives-and-tasks/objectives-and-tasks_node.html  
84 https://www.bibb.de/en/index.php  

https://www.bibb.de/
https://www.bmbf.de/bmbf/en/ministry/objectives-and-tasks/objectives-and-tasks_node.html
https://www.bibb.de/en/index.php
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(Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung)85. Vznikla už v roku 1970 a reprezentuje 

potreby zamestnávateľov v odbornom vzdelávaní zamestnancov. 

Dôležitú úlohu v rámci zabezpečenia potrieb trhu práce zohrávajú v SRN aj komory. Komory propagujú 

zamestnania, po ktorých je dopyt a ktoré vyžadujú adekvátnu ponuku vzdelávania. Pomáhajú hlavne 

zabezpečiť, aby všetky súčasti OVP boli v súlade s požiadavkami trhu práce. Sú tak dôležitým 

koordinačným orgánom v rámci odborného vzdelávacieho programu. 

Každá spoločnosť, ktorá sa rozhodne pre zapojenie do vzdelávacieho systému, musí spĺňať podmienky, 

ktoré sú nariadené komorami. Spoločnosť musí mať adekvátne zariadenia, ako aj vyškolených 

odborníkov, spĺňajúcich profesijné a pedagogické spôsobilosti. Úlohou komôr je preskúmanie týchto 

kvalifikácií pred začatím výcviku a v priebehu jeho prípravy. 

Priebežná správa č. 8 NP SRI z roku 2021 mapovala systém potrieb zamestnávateľov a prognózovanie 

budúcich potrieb trhu práce. Dôležitými inštitúciami v tejto oblasti sú aj naďalej: 

▪ Spolkový inštitút pre odborné vzdelávania (BIBB), 

▪ Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu (BMBF), 

▪ Spolkový úrad práce (Bundesagentur für Arbeit), 

▪ Inštitút pre výskum trhu práce a povolaní pri Spolkovom úrade práce (Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, ďalej len „IAB“). 

Na zbere dát o trhu práce a tvorbe súvisiacich prognóz participujú vládne agentúry, odbory aj 

výskumné ústavy. IAB a BIBB sú hlavnými tvorcami údajov a informácií o trhu práce na národnej a 

regionálnej úrovni. Majú legislatívny mandát na poskytovanie informácií o trhu práce a na výskumné 

aktivity týkajúce sa OVP. Ďalšie organizácie a zástupcovia štátnej správy však zadávajú a uskutočňujú 

vlastné výskumy potrieb trhu práce. 

Inštitút pre výskum trhu práce a povolaní (IAB)86 komplexne skúma trh práce a zabezpečuje odborné 

poradenstvo pre širokú skupinu odbornej verejnosti, vrátane ekonómov, sociológov, vedcov či 

politických aktérov. Na rozdiel od spolkových inštitútov IAB zbiera údaje na národnej i regionálnej 

úrovni. Hlavnými oblasťami výskumu IAB sú: 

 
85 https://www.kwb-berufsbildung.de/fileadmin/pdf/Kurz-Info/0_KWB_Kurzinfo_englisch.pdf  
86 https://www.iab.de/  

https://www.kwb-berufsbildung.de/fileadmin/pdf/Kurz-Info/0_KWB_Kurzinfo_englisch.pdf
https://www.iab.de/
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▪ analýza príčin a štruktúry celkového vývoja na trhu práce z makroekonomického hľadiska; 

▪ zohľadňovanie medzinárodného a regionálneho rozmeru zmien na trhoch práce; 

▪ pozorovanie, meranie a vyhodnocovanie dopytu po pracovnej sile v podnikoch a skúmanie 

štruktúry trhu práce podľa povolaní; 

▪ skúmanie súvislostí medzi vzdelávaním a zamestnaním. 

Zistenia IAB sú založené na vlastných komplexných prieskumoch v kombinácii s údajmi Spolkového 

úradu práce. IAB je lídrom vo vývoji nových metód zisťovania, prepájania a vyhodnocovania údajov.87 

BIBB sa čoraz viac sústreďuje na identifikovanie budúcich výziev v OVP súvisiacich s vývojom na trhu 

práce, stimulovaní inovácií v národných a medzinárodných odborných systémoch a vývoji nových 

riešení zameraných na prax pre počiatočné aj ďalšie OVP. Jeho súčasným právnym základom je zákon 

o odbornom vzdelávaní z 23. marca 2005 novelizovaný v roku 202088, ktorý ustanovuje úlohy inštitútu. 

V rámci svojich výskumných a vývojových prác a poradenských činností pomáha BIBB poskytovať 

jednotlivcom kvalifikáciu zodpovedajúcu potrebám praxe. BIBB, ktorý zodpovedá priamo federálnej 

vláde, je financovaný priamo z rozpočtu federálnej vlády a podlieha právnemu dohľadu BMBF.89 

SRN kladie tiež dôraz na prognózy v oblasti vývoja technológií, ktoré sa metodicky vyvíjajú už viac ako 

20 rokov. Tento prístup je zameraný hlavne na prognózy, ako sa budú technológie vyvíjať a ktoré nové 

technológie budú vznikať, pričom prispieva k ďalšiemu rozvoju high-tech stratégií a inovačných politík 

BMBF s presahom na problematiku trhu práce. BMBF realizuje analýzy inovácií a technológií, ktoré 

mapujú fungovanie a zmeny výskumných a inovačných systémov, na základe čoho nastavuje 

relevantné opatrenia v rámci stratégií ministerstva. Väčšina z týchto projektov je založená na cieľoch 

vytýčených v high-tech stratégii. High-tech stratégia je prvým národným konceptom, ktorý zapája 

kľúčové zúčastnené strany do podpory inovácií v záujme prosperujúcej ekonomiky. Cieľom high-tech 

stratégie je dosiahnuť, aby sa SRN stala lídrom v poskytovaní vedeckých a technických riešení výziev v 

oblastiach súvisiacich s jednotlivými sektormi hospodárstva.90 

BMBF založilo v roku 1999 program FreQueNz (Früherkennung von Qualifikationserfordernissen im 

Netz). Má 12 členov spomedzi výskumných, štátnych a odborových inštitúcií, vysokých škôl, 

podnikateľov a sociálnych partnerov. Jeho úlohou je monitoring trhu a včasná identifikácia budúcich 

 
87 https://www.iab.de/en/ueberblick.aspx 
88 Bližšie podrobnosti týkajúce sa právnej úpravy viď: 
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bmbf_The_new_Vocational_Training_Act.pdf, s. 54-60. 
89 https://www.bibb.de/en/461.php 
90 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534328.pdf, s. 137. 

https://www.iab.de/en/ueberblick.aspx
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bmbf_The_new_Vocational_Training_Act.pdf
https://www.bibb.de/en/461.php
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534328.pdf
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zručností, ktoré sa majú ukotviť vo vzdelávacom systéme. Zabraňuje sa tak výpadkom kvalifikovaných 

zamestnancov na budúcom trhu práce. 

Jedným z projektov, ktoré sa zaoberajú budúcim vývojom potrieb zamestnávateľov, je projekt 

AUTONOMIK, súvisiaci s vplyvom Priemyslu 4.0. Zameriava sa na vzťah medzi človekom a strojom a na 

budúce potreby v oblasti nových technológií a kyberfyzikálnych systémov. Jednotlivé oblasti výskumu 

zahŕňajú informačné a komunikačné technológie, nanotechnológie alebo mobilitu a rozvoj miest. 

Projekt spadá pod Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky (BMWi). Ak by sme porovnali 

riešenie problematiky Priemyslu 4.0 v SRN so Slovenskou republikou, tak Slovensko len od roku 2019 

v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov pracuje na komplexnej stratégii Práca 

4.0, zaoberajúcou sa dopadmi digitálnej transformácie na trh práce, ktorá ešte nie je dokončená. 

Dlhodobé prognózy zručností pod názvom „Projekcie kvalifikácií a povolaní BIBB-IAB“ sú realizované 

BIBB v spolupráci s IAB na regionálnej úrovni. Regionálne ministerstvá a obecné úrady využívajú tieto 

prognostické údaje na svoje vlastné strategické plánovanie a rozširovanie vedomostnej základne 

ďalších zainteresovaných strán. Ministerstvo práce a sociálnych vecí SRN zabezpečuje aj realizáciu 

dlhodobých prognóz – tzv. prognózy Arbeitsmarkt 2030. Spolkový úrad práce alebo komisie Stálej 

konferencie ministrov školstva a kultúry (ďalej len „KMK“) zabezpečujú realizáciu a využívajú výstupy 

analýz a reportov o trhu práce. Na imigračné plánovanie sa používajú naopak krátkodobé analýzy 

zručností (tzv. „Engpassanalyse“) Spolkového úradu práce. Prognózy počtov budúcich žiakov škôl a 

študentov univerzít vypracúva KMK a používajú sa na plánovanie vzdelávania.91 

Národné štandardy povolaní a sústava povolaní sú vedené podobným systémom ako na Slovensku. 

Hlavnou zastrešujúcou inštitúciou je BIBB. BIBB poskytuje výsledky výskumu, odborný personál a 

platformu pre sociálnych partnerov, federálne a štátne vlády pri definovaní, obsahovom napĺňaní 

a aktualizácii národných štandardov povolaní, opisujúcich požiadavky na kvalifikáciu potrebnú na 

výkon daného povolania. Tieto národne uznané štandardy sú vydávané federálnou vládou na účel 

zabezpečenia kvality poskytovaného vzdelávania, resp. odbornej prípravy poskytovanej podnikmi a 

školami. Počty, štruktúra, obsah a názvy týchto štandardov sa za posledných päťdesiat rokov výrazne 

zmenili, aj keď právny základ a rámec zostali rovnaké. Od päťdesiatych rokov, kedy bolo v SRN približne 

900 rôznych povolaní, sa tento počet ustálil na počte približne 345.92 

 
91 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-germany#_funding_and_resources. 
92 German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (2020). Liste der deutschen 
Ausbildungsberufe. https://www.govet.international/dokumente/pdf/Ausbildungsberufe_DE_2020.pdf 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-anticipation-germany#_funding_and_resources
https://www.govet.international/dokumente/pdf/Ausbildungsberufe_DE_2020.pdf
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Graf č. 34 Vývoj počtu štandardov povolaní v SRN 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Na základe týchto štandardov povolaní sa zároveň transformujú aj učebné osnovy a školské normy. 

Súčasne sa priraďujú aj k európskemu kvalifikačnému rámcu. Obyvatelia Európskej únie tak môžu 

jednoduchšie hľadať a byť priradení k zamestnaniam v iných krajinách, na základe podobných 

vedomostí a zručností v štandardoch rôznych krajín. 

5.1.6.1 Príklady dobrej praxe v Nemecku 

Jeden z kľúčových aspektov prosperity trhu práce v Nemecku je úzka spolupráca zamestnávateľov so 

vzdelávacím systémom. V SRN existuje množstvo systémových prvkov zavedených priamo štátom, 

resp. spolkovými krajinami, ako aj individuálnych projektov, ktoré sa z dlhodobého hľadiska osvedčili 

a možno ich vnímať ako príklady dobrej praxe. V nasledovnom texte sú uvedené niektoré z nich, ktoré 

môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre Slovenskú republiku:  

▪ systém prognóz uplatňovaný BMBF – cieľom prognózovania BMBF sú:  

- identifikácia nových zameraní výskumu a technológií, 

- identifikácia oblastí spoločenských zmien a budúcich požiadaviek,  

- identifikácia (a odvodenie) oblastí činnosti pokrývajúcich celý rad oblastí výskumu a inovácie, 

- analýza potenciálnych oblastí technológií a inovácií, v ktorých by bolo možné strategické 

partnerstvo, 

- odvodenie prioritných oblastí činnosti pre výskum a vývoj;  
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▪ prognózy v oblasti vývoja technológií ITA – zameranie na moderné technológie a inovačné trendy 

a ich presah na problematiku rozvoja ľudských zdrojov; 

 

▪ projekt FreQueNz – iniciatíva na včasné zisťovanie kvalifikačných potrieb s nasledovnými cieľmi: 

- kontinuálna identifikácia kvalitatívnych metód na sledovanie zmien na trhu práce, 

- definovanie vznikajúcich kvalifikácií, 

- zaznamenávanie ponuky kvalifikácií a identifikovanie ich nesúladu s dopytom trhu práce, 

- testovanie a rozvíjanie metód identifikácie kvalifikačných potrieb; 

▪ rozmanitosť prístupov k prognózovaniu potrieb zručností, ich kombinácie a zapojenie kľúčových 

stakeholderov do procesu; 

 

▪ ad hoc štúdie skúmajúce budúce štruktúry a trendy práce na základe spolupráce so zástupcami 

sektorov a odborových zväzov93; 

 

▪ Program „Presné umiestňovanie (Passgenaue Besetzung)“ na podporu zapojenia malých 

a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania 

Program podporuje malé a stredné podniky (MSP) pri obsadzovaní ich voľných vzdelávacích pozícií 

vhodnými mladými ľuďmi z Nemecka a zahraničia tým, že financuje poradenské služby a podporné 

opatrenia remeselných, priemyselných a obchodných komôr, komôr slobodných povolaní 

a relevantných neziskových organizácií. Konzultanti programu pomáhajú MSP tým, že pri návšteve 

firmy preskúmajú jej potreby, vytvoria profily požiadaviek na záujemcov o duálne vzdelávanie, 

vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o vzdelávania, vedú výberové pohovory a pre podnik pripravia 

výber vhodných kandidátov na prijatie do duálu „šitý na mieru“. 

Program sa veľmi osvedčil aj v pandemických podmienkach, ktoré boli pre MSP veľkou výzvou. 

Poradcovia jednak zvládali moderné komunikačné nástroje (oslovovanie pomocou sociálnych sietí, 

online „speed dating“, videokonferencie s triedami končiacich ročníkov, online trhy práce), ale riešili aj 

stavy spôsobené ohrozením duálneho vzdelávania pri krízach podnikov. 

Tento program je pokračovaním programu „Presné sprostredkovanie” – „Passgenaue Vermittlung", 

ktorý bol podporovaný zo zdrojov ESF v programovom období 2007-2013. Financovaný je z 

 
93 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534328.pdf, s. 137. 
Viac viď s. 139-143 predmetného materiálu. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534328.pdf
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prostriedkov ESF, z rozpočtu Spolkového ministerstva hospodárstva a ochrany klímy (BMWK) a 30 

percentami nákladov sa podieľa na financovaní aj podnikateľská sféra. V rámci vládneho usmernenia 

z 19. mája 202094 ho riadi Ústredný spolok nemeckých remesiel95 (Zentralverband des Deutschen 

Handwerks, ďalej len „ZDH“), administruje Federálny úrad pre hospodárstvo a kontrolu exportu 

(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)96 a podporuje aj Aliancia pre odbornú prípravu 

a ďalšie vzdelávanie (Allianz für Aus- und Weiterbildung). 97 

 V roku 2021 poradcovia umiestnili do duálneho vzdelávania celkovo 3 105 mladých ľudí. Okrem toho 

260 mladých ľudí absolvovalo úvodné školenie v rámci prípravy na duálne vzdelávanie. Od začiatku 

podporných aktivít v roku 2007 bolo úspešne obsadených viac ako 27 000 miest. 

Komory a iné organizácie, ktoré chcú podporovať projekt, môžu kontaktovať ZDH, ktorý im poskytne 

všetky potrebné informácie o procese podávania žiadostí. ZDH zároveň spravuje zoznam poradcov, 

ktorý je verejne dostupný aj s kontaktnými informáciami98. V roku 2022 je na zozname vyše 150 

poradcov z približne 90 komôr a iných organizácií. 

▪ Riadenie OVP založené na dátach (monitoring OVP a vývoja trhu práce)  

Riadenie odborného vzdelávania a prípravy v Nemecku je unikátne z troch hľadísk: 

1. je kooperatívne, pričom spolupracujú nielen sociálni partneri (vláda, zamestnávatelia 

a odbory), ale aj federálne inštitúcie a inštitúcie jednotlivých spolkových štátov; 

2. je kompetenčne komplementárne, pričom štát a zamestnávatelia nachádzajú konsenzus 

vďaka rozumnému rozdeleniu kompetencií a zodpovednosti za vzdelávanie a prípravu, ktoré 

sú celosvetovo známe najmä vďaku modelu tzv. „duálu“, ktorého hlavným znakom je 

prepojenie vzdelávania a zamestnania mladých ľudí; 

3. je dátovo mimoriadne dobre zabezpečené a možno teda oprávnene hovoriť o rozhodovaní 

založenom na dátach a dôkazoch. 

 
94 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/richtlinie-passgenaue-besetzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4  
95 https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-gewerbefoerderung/passgenaue-

besetzung/willkommenslotsen/passgenaue-besetzung/; webstránka zdh.de, ponúka aj automatizovaný preklad 
do slovenčiny. 
96 https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Fachkraefte/Passgenaue_Besetzung/passgenaue_besetzung_node.html  
97 Webstránka aus-und-weiterbildungsallianz.de, ponúka aj automatizovaný preklad do slovenčiny. 
98 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/passgenaue-besetzung-2022.html  

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/richtlinie-passgenaue-besetzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-gewerbefoerderung/passgenaue-besetzung/willkommenslotsen/passgenaue-besetzung/
https://www.zdh.de/ueber-uns/fachbereich-gewerbefoerderung/passgenaue-besetzung/willkommenslotsen/passgenaue-besetzung/
https://www.bafa.de/DE/Wirtschaft/Fachkraefte/Passgenaue_Besetzung/passgenaue_besetzung_node.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/passgenaue-besetzung-2022.html
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Pri všetkých týchto aspektoch je kľúčová rola federálnych orgánov, ktoré konsenzuálne syntetizujú 

podnety prichádzajúce od jednotlivých hráčov pôsobiacich vertikálne i horizontálne, ktoré však musia 

byť podložené dôkazmi. Preto sa kladie dôraz na zber dát, ktoré nesmú byť deformované parciálnymi 

záujmami. Pri tom má nezastupiteľnú úlohu Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (Bundesinstitut 

für Berufsbildung, BIBB99) so sídlom v Bonne, ktorý musí zbierať dáta a interpretovať ich neskreslene 

a koordinovať podnety v záujme celku a línie vytýčenej federálnou vládou. Komplementárne 

postavenie v oblasti výskumu trhu práce a dopytu po kvalifikáciách má Inštitút pre výskum trhu práce 

a povolaní (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB100) so sídlom v Norimbergu, ktorý 

napríklad s podporou BMBF publikuje (prognózy zamestnanosti a nezamestnanosti) ako predstihové 

indikátory vývoja na trhu práce „Barometer trhu práce (Arbeitsmarktbarometer)“.101 Nasledujúci text 

sa zameriava na to, ako federálna vláda a BIBB podporuje zber relevantných dát a informácií 

o odbornom vzdelávaní a príprave.  

V Nemecku sú každoročne zverejňované dve významné správy monitorujúce dianie v OVP. Správou 

o odbornom vzdelávaní (Berufsbildungsbericht) plní Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu 

BMBF svoje zákonné poverenie priebežne sledovať vývoj v odbornom vzdelávaní a každoročne 15. 

mája predložiť spolkovej vláde správu, ktorá informuje o aktuálnej situácii a je podkladom pre verejnú 

diskusiu. Správy o odbornom vzdelávaní sú dostupné na stiahnutie na portáli BMBF.102 

Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (BIBB), tiež na základe zákona, vypracúva k tejto správe 

výročnú sprievodnú správu. Der Datenreport zum Berufsbildungsbericht (Dátová správa k správe o 

odbornom vzdelávaní). Táto správa prináša údaje z rôznych zdrojov (Federálny štatistický úrad, 

štatistické úrady federálnych štátov, Federálna agentúra pre zamestnanosť, Inštitút pre výskum 

zamestnanosti, špecializované prieskumy BIBB). Okrem informácií a analýz o OVP v Nemecku 

a porovnaní národných a medzinárodných ukazovateľov a európskych referenčných hodnôt poskytuje 

aj prehľad federálnych programov a programov spolkových krajín na podporu odborného vzdelávania 

a prípravy. Každý rok prináša aj informácie o špeciálnej téme. Napr. správa za rok 2021 má 553 strán 

textu s informáciami a analýzami rozvoja odborného vzdelávania a 32 strán tabuľkovej prílohy) a jej 

špeciálnou témou je „Vyššie kvalifikačné odborné vzdelávanie – cesty k profesionálnemu postupu“ (str. 

359 – 446). Špeciálnou témou správy za rok 2020 bol rozvoj zručností, správy za rok 2019 OVP 4.0 ako 

 
99 Webstránka bibb.de, ponúka aj automatizovaný preklad do slovenčiny. 
100 Webstránka iab.de, ponúka aj automatizovaný preklad do slovenčiny. 
101 https://www.iab.de/de/daten/arbeitsmarktbarometer.aspx  
102 (https://www.bmbf.de/de/berufsbildungsbericht-2740.html). 

https://www.iab.de/de/daten/arbeitsmarktbarometer.aspx
https://www.bmbf.de/de/berufsbildungsbericht-2740.html


   
 

517 

reflexia vplyvu Priemyslu 4.0, správy za rok 2018 kariérové poradenstvo. Všetky správy od roku 2010 

sú dostupné na stiahnutie na portáli BIBB (www.bibb.de/datenreport/de/index.php).  

BIBB, podobne ako u nás priamo riadené organizácie, plní úlohy určené ministerstvom, ale okrem 

plnení úloh administratívnej povahy vykonávajú aj náročné výskumy. 

▪ Projekt QuBe (Qualifikationen – kvalifikácie, Berufe – povolania) 

BIBB v spolupráci s ďalšími výskumnými pracoviskami (napr. aj spomenutým IAB) vypracúva projekcie 

vývoja na trhu práce podľa 141 skupín povolaní (trojmiestny kód Nemeckej klasifikácie zamestnaní) a 

v súlade so štyrmi úrovňami kvalifikačných požiadaviek.103 Podrobné výsledky najnovšej projekcie 

z roku 2020 do roku 2040 sú k dispozícii na dátovom portáli QuBe.104 Projekcie umožňujú zlepšiť súlad 

medzi ponukou a dopytom na trhu práce, keďže prognózované dáta ukazujú, kde môže dôjsť k 

nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a naopak, ktorým pracovníkom hrozí nezamestnanosť. 

▪ Referenčný podnikový systém (Referenz-Betriebs-System, RBS) 

BIBB v rámci RBS spolupracuje s 1400 podnikmi pri realizácii podnikových prieskumov, ktorými získava 

informácie o technologických a organizačných zmenách na pracoviskách a s tým súvisiacich zmenách 

na požiadavky na zručnosti pracovníkov. Výsledky BIBB publikuje105 a participujúcim podnikom 

poskytuje prehľadne spracované relevantné informácie, ako benefit za ochotu spolupracovať na 

výskume. 

▪ VET 4.0 

Projekt VET 4.0 „Vplyv digitálnych inovácií na odborné vzdelávanie“106 iniciovalo BMBF, pričom ho od 

roku 2016 realizuje BIBB. Zahŕňa rôzne projekty, ako napríklad výskumnú iniciatívu Zručnosti, 

kvalifikácie a kompetencie pre digitalizovanú prácu zajtrajška, predbežné preskúmanie potenciálnej 

reštrukturalizácie IT povolaní a program Digitálna transformácia v medzipodnikových centrách 

 
103 Kalinowski, M.; Mönnig, A.; Söhnlein, D. (2021) Annahmen, Modellierung und Ergebnisse der 
Angebotsprojektion nach Qualifikationsstufen und Berufen bis zum Jahr 2040. Version 1.0 Bonn, 2021, dostupné 
na 
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/Kalinowski_Moennig_Soehnlein_Annahmen_und_Methoden_Angebotsprojektion.p

df . 
104 V nemeckej verzii je vyhľadávanie dostupné na https://www.bibb.de/de/qube_datenportal.php a v angličtine na 
https://www.bibb.de/en/qube_datenportal.php  
105 BIBB. Referenz-Betriebs-System. https://www.bibb.de/de/12471.php. 
106 BIBB. Launch of pilot initiative for Vocational Education and Training 4.0. https://www.bibb.de/en/49603.php. 

http://www.bibb.de/datenreport/de/index.php
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/Kalinowski_Moennig_Soehnlein_Annahmen_und_Methoden_Angebotsprojektion.pdf
https://www.bibb.de/dokumente/pdf/Kalinowski_Moennig_Soehnlein_Annahmen_und_Methoden_Angebotsprojektion.pdf
https://www.bibb.de/de/qube_datenportal.php
https://www.bibb.de/en/qube_datenportal.php
https://www.bibb.de/de/12471.php
https://www.bibb.de/en/49603.php
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odborného vzdelávania (Überbetriebliche Bildungsstätten – ÜBS) a kompetenčné centrá. Výsledky 

určia zmeny potrebné pre vhodné kvalifikačné profily, školiace predpisy a učebné osnovy. 

▪  Prieskum zárobkovo činných osôb 

BIBB v spolupráci so Spolkovým inštitútom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BAuA) realizuje 

každých šesť rokov reprezentatívne telefonické prieskumy s približne 20 000 zamestnancami vo veku 

15 a viac rokov s pravidelným pracovným časom minimálne 10 hodín týždenne.107 

▪ Duálne vzdelávanie z pohľadu mladých ľudí 

Zákon o odbornom vzdelávaní (BBiG) a súvisiace podzákonné normy stanovujú celoštátne záväzné 

rámcové podmienky a obsah pre praktické vyučovanie zabezpečované podnikmi prostredníctvom 

minimálnych štandardov. Preto je potrebné monitorovať, ako prebieha duálne vzdelávanie v 

konkrétnych sociálnych a ekonomických podmienkach v podnikoch a odborných školách a do akej 

miery sú splnené kritériá kvality z pohľadu účastníkov vzdelávania. Účastníci vzdelávania tak pomáhajú 

prostredníctvom dotazníkového zisťovania identifikovať konkrétne silné a slabé stránky duálneho 

vzdelávania. Zároveň tým podniky získavajú dôležité impulzy pre skvalitnenie poskytovaného 

odborného vzdelávania a prípravy.108 

5.1.6.2 Návrhy systémových opatrení z Nemeckej spolkovej republiky pre Slovenskú republiku 

Systém OVP existujúci v SRN je do veľkej miery unikátny vzhľadom na spolkové usporiadanie krajiny, 

napriek tomu je možné sa vo viacerých oblastiach Nemeckom inšpirovať aj v podmienkach Slovenskej 

republiky. 

Nemecko je najlepším príkladom, pokiaľ ide o silné väzby medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi 

OVP. Zamestnávatelia, ich združenia a komory pomáhajú zabezpečiť, aby výstupy zo systému OVP 

zodpovedali potrebám jednotlivých sektorov. SRN má dlhú históriu priameho zapojenia 

zamestnávateľov do OVP prostredníctvom duálneho systému, ktorý sa zameriava na odborné 

vzdelávanie a učňovskú prípravu. To sa odráža v jej inštitucionálnej infraštruktúre na národnej aj 

regionálnej úrovni. Zamestnávatelia a pracovníci zohrávajú v týchto procesoch aktívnu úlohu, 

 
107 BIBB. BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung - Arbeit und Beruf im Wandel, Erwerb und Verwertung beruflicher 
Qualifikationen https://www.bibb.de/arbeit-im-wandel. 
108 BIBB. Ausbildung aus Sicht der Jugendlichen. https://www.bibb.de/de/11148.php. 

https://www.bibb.de/arbeit-im-wandel
https://www.bibb.de/de/11148.php
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podporovanú aktivitami financovanými tak národnou, ako aj regionálnou vládou. Veľká časť procesov 

v rámci nastavenia duálneho systému sa realizuje na sektorovej úrovni. V nemeckom prípade je 

prepojenie medzi sektorom, povolaním a kvalifikáciou oveľa silnejšie a priamejšie ako vo väčšine iných 

krajín. Príklad SRN poukazuje na množstvo zapojených vládnych a iných inštitúcií a komplexnosť 

systému, ktorý sa v Nemecku etabloval. 

SRN je tiež aktívna na poli prognóz zručností, či už na národnej alebo sektorovej úrovni. Aktivity v tejto 

oblasti zahŕňajú kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, sektorové zameranie však zostáva 

prítomné v oboch prípadoch. Kvantitatívne projekcie sa vyvíjajú na podrobnej úrovni sektorov, 

povolaní, kvalifikácií a regiónov pomocou prístupu ekonometrického modelovania. Komplexná 

nemecká prognóza zamestnanosti je založená na otvorenom ekonometrickom modeli, ktorý zahŕňa 

extrapolačnú štruktúru trendov zamestnanosti podporovanú kvalitatívnymi odbornými hodnoteniami 

a technikami kvantitatívnych scenárov. Novou súčasťou koncepcie výskumu je, že sa realizuje súbežne 

s kvalitatívnou štúdiou zameranou na odvetvia využívajúce metódy vývoja scenárov. Predtým sa tejto 

práce venovali IAB a BIBB, v súčasnosti je zapojená súkromná výskumno-poradenská spoločnosť 

Economix.109  

Prognózy sa vždy vykonávajú v mene vlády. Sektorový prístup bol však vždy stredobodom 

nemeckého systému hodnotenia potrieb vzdelávania a odbornej prípravy. Rozvoj systémov, ako sú 

sektorové rady v Slovenskej republike, možno považovať za pokus replikovať najlepšie vlastnosti 

nemeckého systému v zmysle garancie vypočutia hlasu zamestnávateľov v rámci priorít OVP. Aktívne 

sú zapojení sociálni partneri, najmä zamestnávatelia, ale dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní modelov 

investícií do zručností zohrávajú aj odbory. Dôležité je uvedomiť si, že zavedenie podobne efektívneho 

systému trvá mnoho rokov a vyžaduje si plnú podporu vlády. 

5.1.7 Spojené štáty americké analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Spojené štáty americké boli ako inšpiratívna krajina z pohľadu monitorovania potrieb trhu práce, 

prognózovanie budúcich potrieb trhu práce spracovaná v rámci Priebežnej správy č. 9 v marci 2021. 

Nižšie sú uvedené najdôležitejšie zistenia z tejto analýzy, príklady dobrej praxe a odporúčania pre 

Slovenskú republiku. 

 
109 European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International 
Labour Office (2016). Guide to anticipating and matching skills and jobs. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534313.pdf, s. 126. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_534313.pdf
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Spojené štáty americké majú od Slovenskej republiky rozdielne štátne zriadenie, fungovanie inštitúcií 

a vzdelávacieho systému. Napriek týmto rozdielom a tiež výraznému rozdielu vo veľkosti trhu práce je 

možné implementovať niektoré z prvkov, dlhodobo fungujúcich v USA aj do prostredia Slovenskej 

republiky.  

Spôsob monitorovania potrieb trhu práce v spojitosti so vzdelávacím systémom v USA vo veľkej miere 

vyplýva z organizácie vlády a školstva. Federálna vláda nemá priamy vplyv na jednotlivé štáty a školské 

okrsky. Federálna vláda môže prijať zákony, ktoré si potom každý štát pretransformuje do vlastnej 

politiky s vlastnými programami a spôsobom spätnej kontroly. Tak, ako aj pri organizácii školského 

systému, aj pri sledovaní potrieb trhu práce je dôležité rozoznávať úlohy a zodpovednosť na 

jednotlivých stupňoch vlády. Národná vláda, štátne vlády a ich štátne školské rady majú svoju pozíciu 

pri prispôsobovaní a transformovaní vzdelávacieho systému aktuálnym požiadavkám trhu a 

zamestnávateľov. 

Ministerstvo práce – Department of Labour 

Cieľom Ministerstva práce je zabezpečiť produktívnu pracovnú silu pre ekonomiku USA. 

Presadzovaním pracovných dôchodkových zákonov vytvára atraktívne pracovné prostredie. Toto 

udržuje USA konkurencieschopnou voči iným ekonomikám. Ochranou práv pracovníkov sa pokúša 

nahradiť úlohu odborov. Jedna z najviditeľnejších agentúr Ministerstva práce je Úrad pre štatistiku 

práce – Bureau of Labour Statistics (ďalej len „úrad BLS“), ktorý meria výkonnosť pracovnej sily 

poskytovaním dôležitých štatistík vrátane správy o pracovných miestach.  

Ak je obyvateľ USA zamestnaný, Ministerstvo práce chráni jeho práva ako zamestnanca. Ak obyvateľ 

hľadá nové zamestnanie, Americká sieť pracovných centier – „American Job Center Network“ ho môže 

spojiť so zamestnávateľmi – v rámci takejto spolupráce je uchádzačovi o zamestnanie poskytnutá 

pomoc v tom, že zisťujú vhodné vedomosti a schopnosti uchádzača, na základe čoho je následne 

možné vybrať vhodnejšie pracovné miesto. Tieto jednotné kontaktné miesta ponúkajú uchádzačom 

o zamestnanie širokú škálu asistenčných služieb.  

Úrad pre štatistiku práce – Bureau of Labour Statistics (ďalej len „BLS“) 

Úrad BLS vytvára národné a regionálne údaje o zamestnanosti, účasti pracovných síl, produktivite a 

mzdách. Primárnym cieľom úradu BLS, pobočky Amerického ministerstva práce, je výskum, 

zhromažďovanie a publikovanie štatistických údajov o trhu práce, cenách a produktivite. Prehľad 
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štatistík úradu BLS podľa povolania: pracovníci sú klasifikovaní do pracovných skupín na základe práce, 

ktorú vykonávajú a taktiež na základe ich schopností, vzdelania a odbornej prípravy. Pojem povolanie 

v systéme USA znamená zoskupenie viacerých jednotkových zamestnaní do väčšieho zhluku, ako 

napríklad povolanie “Účtovníci a audítori”. Väčšina údajov o povolaniach využíva systém Štandardnej 

klasifikácie práce – Standard Occupational Classification. 

Národné štatistické centrum pre vzdelávanie – The National Center for Education Statistics  

Národné štatistické centrum pre vzdelávanie je primárna federálna inštitúcia pre zber a analýzu dát 

týkajúcich sa vzdelávania. Spadá pod Americké ministerstvo školstva. 

Národná rade pre vedu –- National Science Board (ďalej len “NSB”) 

Národná rada pre vedu je súčasť National Science Foundation (Národná nadácia pre vedu). Okrem 

iných úloh má za cieľ zbierať a spracovávať údaje o ľudských zdrojoch pre rozvoj vedy a techniky. Tie – 

ako všade vo svete – trpia nízkym záujmom študentov. Riešenie preto hľadajú v lákaní zahraničných 

študentov. V tabuľke vidieť percentuálne podiely zahraničných študentov na amerických vysokých 

školách zozbierané vybranými organizáciami. Ich názvy sú pod tabuľkou. 

Tabuľka č. 125 Percentuálne podiely zahraničných študentov na amerických vysokých školách 

 

Zdroj: National Science Board https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/science-and-
engineering-labor-force/immigration-and-the-s-e-workforce 

Porovnanie údajov z rokov 1993, 2003 a 2015 ukazuje rastúci podiel zahraničných vysokoškolákov. 

Porovnanie všetkých študentov (1. riadok) ukazuje, že podiel sa za sledované obdobie zhruba 

zdvojnásobil. Viditeľný je aj ďalší trend – čím je vyšší stupeň vzdelania, tým je vyšší aj podiel 

zahraničných študentov. Kým na bakalárskom stupni ich bolo v roku 2015 21,1 %, na doktorandskom 

45,3 %. Hlavnou príčinou je zrejme rozdielne financovanie. Na doktorandskom štúdiu je k dispozícii 

veľké množstvo štipendií, ktoré sú súčasťou grantových projektov. Študent sa zapája do výskumu a je 

z neho aj financovaný, čím sa výrazne znižujú jeho osobné náklady.  

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/science-and-engineering-labor-force/immigration-and-the-s-e-workforce
https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/science-and-engineering-labor-force/immigration-and-the-s-e-workforce
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Graf č. 35 Zahraniční študenti vedy a inžinierstva zapísaní do amerických inštitúcií vyššieho 
vzdelávania: 2012 až 2018 

 

Zdroj: National Science Foundation: https://www.nsf.gov/nsb/sei/one-pagers/Foreign-Born.pdf 

V roku 2016 došlo v prílive zahraničných študentov k prudkému zlomu, ktorý sa na dovtedy rastúcej 

krivke prejavil ako pokles či stabilizácia. Zrejme to súvisí s nástupom administratívy prezidenta Trumpa, 

ktorá bola orientovaná výrazne proti prisťahovalcom. V citovanej správe sa osobitne hovorí o Indii a 

Číne, ktoré boli hlavnými zdrojmi uchádzačov o doktorandské štúdium v oblasti vedy a technických 

disciplín. Autori vyjadrujú obavy o dostatok pracovných síl v týchto významných oblastiach. 

Úrad zamestnanosti a vzdelávania – The Employment and Training Administration (ďalej len „ETA“)  

Spracúva programy odbornej prípravy a dislokáciu pracovníkov federálnej vlády, granty poskytované 

štátom na verejné programy služieb zamestnanosti a dávky poistenia v nezamestnanosti. ETA spravuje 

efektívne programy, ktorých základnými cieľmi sú podporovanie príležitostí pre zamestnanosť, 

zamestnávanie a vzdelávanie. Dôležitou častou je príprava mládeže a jej transformácia na pracovnú 

silu 21. storočia. 

Odborové zväzy 

Odborové zväzy v USA sú organizácie, ktoré zastupujú pracovníkov v mnohých odvetviach. Ich činnosť 

sa dnes sústreďuje na kolektívne vyjednávanie o mzdách, výhodách a pracovných podmienkach. 

Väčšina odborových zväzov v USA je prepojená s jednou z dvoch väčších zastrešujúcich organizácií: 

Americká federácia práce a Kongres priemyselných organizácií založená v roku 1955 a federácia Change 

https://www.nsf.gov/nsb/sei/one-pagers/Foreign-Born.pdf


   
 

523 

to Win. V 21. storočí sú odbory najrozšírenejšie vo verejnom sektore, kde zastupujú najmä mestských 

zamestnancov, štátnych pracovníkov, učiteľov či zamestnancov polície. Členmi odborov sú nepomerne 

starší muži a obyvatelia severovýchodu, severozápadu a Kalifornie. 

PROJEKCIE ZAMESTNANOSTI 

Program Projekcie zamestnanosti (The Employment Projections „EP“) zverejňuje 10-ročné projekcie 

národnej zamestnanosti na základe historických a súčasných ekonomických údajov o trhu práce, 

makroekonomických a priemyselných činností. Periodicita dostupnosti údajov je ročná. Hlavným 

cieľom programu je poskytnúť odhadované trendy v oblasti zamestnanosti a povolaní v 10 ročnom 

projekčnom období. Projekcie zamestnanosti sa vypracúvajú v sérii šiestich krokov, ktoré skúmajú:  

▪ pracovnú silu; 

▪ agregátny ekonomický rast; 

▪ konečný dopyt po komoditách; 

▪ vstupy a výstupy; 

▪ priemyselnú produkciu a zamestnanosť; 

▪ otváranie nových pracovných miest;  

▪ zamestnanosť. 

Úrad BLS realizuje dve merania zamestnanosti:  

▪ „Current Employment Statistics (CES) survey“: Program CES, známy tiež ako prieskum miezd alebo 

prieskum podnikov, je mesačný prieskum medzi približne 145 000 podnikmi a vládnymi 

agentúrami, ktoré zastupujú približne 697 000 pracovísk v rámci celej USA. Zo vzorky CES sa 

následne počítajú a zverejňujú odhady zamestnanosti, hodín a zárobkov pre národ, štáty 

a metropolitné oblasti na podrobných priemyselných úrovniach.  

▪ „Current Population Survey (CPS)“: prieskum súčasného stavu domácností, ktorý obsahuje 

informácie týkajúce sa zamestnania v poľnohospodárstve, samostatne zárobkovo činných osôb, 

ako aj pracovníkov v súkromných domácnostiach. 

Projekcie zamestnanosti úradu BLS sú projekciou a nie prognózou. Projekcie využívajú na stanovenie 

dlhodobých základných trendov súbor predpokladov, zatiaľ čo prognózy sa zameriavajú na 

predpovedanie skutočných výsledkov v blízkej budúcnosti. Predpoklady, z ktorých vychádzajú 

projekcie, sú navrhnuté tak, aby poskytovali neutrálne pozadie, aby bolo možné uskutočniť cielenú 

analýzu dlhodobých trendov. 
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Budúce potreby trhu práce (projekcia zamestnanosti v horizonte 10 rokov)110 

Úrad BLS vypracúva dlhodobé projekcie zamestnanosti pre takmer 800 podrobných zamestnaní. Každé 

zamestnanie je priradené k úrovni vzdelania, ktorá sa zvyčajne vyžaduje na výkon daného zamestnania. 

Úrad BLS každý rok zverejňuje zoznam zamestnaní, po ktorých bude v horizonte 10 rokov najvyšší 

dopyt. Zamestnania sú rozdelené do piatich kategórií podľa úrovne vzdelania. 

Projekcie zamestnanosti sú základom príručky BLS Occupational Outlook Handbook (ďalej len „OOH“), 

jedného z najbežnejšie používaných informačných zdrojov o kariére v krajine. 

Príručka OCCUPATIONAL OUTLOOK HANDBOOK (sprievodca voľnými pracovnými pozíciami) 

Príručka Occupational Outlook Handbook (OOH) a ďalšie zdroje dát o pracovných pozíciách z úradu 

BLS zoskupujú pracovné miesta pomocou systému Štandardnej klasifikácie práce. V podmienkach USA 

bolo vytvorených celkovo 16 zoskupení (zhlukov) jednotlivých zamestnaní, ktoré sa ďalej členia na 

konkrétne cesty – oblasti kariéry s podobnými požiadavkami na vedomosti a zručnosti. Tieto zhluky je 

možné prirovnať k sektorom hospodárstva. Pre každú kategóriu zamestnaní sa zobrazuje projekcia 

budúcich pracovných miest s možnosťou získať informáciu, ktoré zamestnania sú v tomto zhluku 

najvýraznejšie z hľadiska budúcich potrieb práce. 

Príručka poskytuje informácie o tom, čo pracovníci robia, o pracovnom prostredí, vzdelaní, odbornej 

príprave a ďalších kvalifikáciách, o priemerných zárobkoch a o výhľade práce na tejto pozícii do 

budúcna. Odborná a laická verejnosť môže v tomto zozname hľadať zamestnania podľa viacerých 

kritérií. V rámci tejto „príručky zamestnaní“, ktorá môže byť označovaná aj ako register zamestnaní, je 

možné vyhľadať zamestnania aj podľa tzv. „skupín pracovníkov“. Tá je členená na celkovo 25 kategórií.  

USA, predovšetkým pod záštitou BLS, sa zaoberajú pravidelným hodnotením trhu práce 

a predpovedaním potrebných zručností v dlhšom horizonte ako ktorákoľvek iná krajina. Aj keď tento 

prístup nemožno úplne charakterizovať ako sektorový, metodológia použitá v úrade BLS stavia 

„sektor“ do centra záujmu. Zamestnáva odborníkov z daného odvetvia, aby preskúmali meniace sa 

požiadavky na zručnosti v konkrétnych zamestnaniach.  

 
110 TORPEY, Elka. Education level and projected openings, 2019–29. U.S. Bureau of Labor Statistics [online]. 
Október 2020 [cit. 2022-05-03]. Dostupné z: https://www.bls.gov/careeroutlook/2020/article/education-level-and-
openings.htm 

https://www.bls.gov/careeroutlook/2020/article/education-level-and-openings.htm
https://www.bls.gov/careeroutlook/2020/article/education-level-and-openings.htm
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Postsekundárne výsledky zamestnania – The Post-Secondary Employment Outcomes (PSEO) 

Ide o experimentálne dátové informácie vychádzajúce zo sčítania obyvateľov, ktoré okrem zárobkov 

obsahujú aj informáciu o zamestnaní absolventov škôl v konkrétnom odvetví (sektore). Tieto štatistiky 

sa generujú porovnaním údajov z univerzít a národnou databázou pracovných miest. Zahrnutí sú iba 

absolventi, ktorí pracujú aspoň tri štvrťroky v kalendárnom roku. Prítok údajov o zamestnaní 

predstavuje pošty absolventov z konkrétnej inštitúcie (firma) v porovnaní s geografickým umiestnením 

a odvetvím hlavného zamestnávateľa. Údaje sú dostupné podľa študijného odboru a stupňa vzdelania 

a vyhodnocujú sa jeden, päť až desať rokov po ukončení štúdia. 

Sprievodca alternatívnymi zamestnaniami – Best Masters Programs 

V USA existujú mnohé webové stránky dostupné pre širokú verejnosť, ktoré sa venujú napríklad aj 

uplatneniu vyštudovaných osôb v inom, adekvátnom odbore, ktorý nemusí byť celkom príbuzný. 

Jednou z takých stránok je aj Best Masters Programs111, v rámci ktorej môže ktokoľvek vyhľadať 

alternatívne pracovné miesta v tej oblasti, v ktorej študoval. Pri hľadaní alternatívnych zamestnaní sa 

sledujú hlavne zručnosti, ktorými disponuje osoba s absolvovaným odborom vzdelania. Ako príklad 

v predkladanej analýze bol využitý príklad zamestnania “Učiteľ” – ktorého organizačné schopnosti 

môžu byť obzvlášť užitočné pre začínajúce podniky, pretože spoločnosti musia mať zvládnutú 

organizáciu. Na druhej strane, silné medziľudské schopnosti sú cenné pre kariéru v neziskovom 

sektore. Sprievodca alternatívnymi zamestnaniami je zameraný na kariérne cesty, ktoré maximálne 

využívajú zručnosti a vedomosti, ktoré “Učitelia” získali prostredníctvom svojho vzdelávania a 

nadobudnutých skúseností z praxe. Bežné pracovné pozície vhodné ako alternatíva pre učiteľov sú 

napríklad riaditeľ, zástupca riaditeľa, náborový pracovník, poskytovanie vzdelávania dospelým, 

pracovník v oblasti kariérového poradenstva a iné. Každý z týchto návrhov má k dispozícii odôvodnenie, 

prečo je učiteľ schopný pracovať aj na týchto alternatívnych zamestnaniach a ktoré z vedomostí a 

zručností nadobudnutých v predchádzajúcej pracovnej kariére dokáže pri výkone alternatívnych 

zamestnaní využiť. Takéto možnosti napomáhajú osobám nájsť si vhodné uplatnenie po odchode zo 

svojho zamestnania, čím sa tiež dokážu zmierniť disparity na trhu práce – najmä tam, kde môže byť 

nedostatok zamestnancov.  

 
111 Top 25 Alternative Jobs in Education Field Besides Teaching. Best masters programs [online]. [cit. 2022-05-03]. Dostupné 
z: https://www.bestmastersprograms.org/great-career-changes-for-teachers/ 

https://www.bestmastersprograms.org/great-career-changes-for-teachers/
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Projekcie vzdelania do roku 2026/Projections of Education Statistics to 2026112 

Národné centrum pre štatistiku vzdelávania (NCES) je hlavným federálnym subjektom zodpovedným 

za zhromažďovanie, analýzu a vykazovanie údajov týkajúcich sa vzdelávania v USA a iných krajinách. 

Plní mandát Kongresu zhromažďovať, analyzovať a hlásiť úplné štatistické údaje o stave vzdelávania v 

USA, vykonáva a zverejňuje správy a špecializované analýzy. Zahŕňa štatistiku základných a stredných 

škôl a tiež postsekundárnych inštitúcií. Poskytujú sa projekcie kľúčových štatistík vzdelávania, vrátane 

zápisu, absolventov, učiteľov a výdavkov na základné a stredné verejné a súkromné školy, ako aj zápisy 

na postsekudnárne vzdelávanie.  

Prieskum pracovných požiadaviek/Occupational Requirements Survey (ďalej len „ORS“), je 

produktom agentúry BLS. Prieskum poskytuje informácie týkajúce sa práce v kontexte fyzických 

požiadaviek, požadovaného vzdelania, odbornej prípravy, pracovných skúseností a tiež aj kognitívne 

a mentálne požiadavky na pracovné miesta v ekonomike USA. 

Informačná sieť zamestnaní/Occupational Information Network (označovaná aj ako „O*NET”) 

predstavuje hlavný národný zdroj informácií o povolaniach. Informácie O*NET sú k dispozícii ako 

včasná a ľahko použiteľná databáza, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla miliónom zamestnávateľov, 

pracovníkov, pedagógov a študentov prijímať informované rozhodnutia o vzdelávaní a odbornej 

príprave. Databáza O*NET obsahuje informácie o pracovných atribútoch (napr. Požadované zručnosti 

a schopnosti) a je prístupná cez webovú stránku https://www.onetonline.org/. Databáza O*NET 

obsahuje bohatú sadu premenných, ktoré popisujú prácu a charakteristiky pracovníkov vrátane 

požiadaviek na zručnosti. Samotný národný kvalifikačný rámec v USA neexistuje.  

Úrad BLS nezohráva úlohu pri stanovovaní vzdelávacích, licenčných alebo praktických štandardov. 

Všetky takéto štandardy stanovujú národné akreditačné organizácie a úrad BLS ich len uvádza vo svojej 

príručke OOH. Podobne poskytuje príručka OOH všeobecný, zložený popis pracovných miest. 

Informácie o vzdelávaní v OOH predstavujú typické požiadavky na vstup do daného zamestnania.  

Systém odborného vzdelávania v USA sa v jednotlivých štátoch líši. Odbornými školami sú 

postsekundárne školy, do ktorých sa študenti zapíšu po ukončení strednej školy s cieľom nadobudnúť 

potrebné vedomosti v konkrétnom odvetví. Väčšinu postsekundárneho vzdelávania poskytujú 

súkromné inštitúcie. Niektoré štáty prevádzkujú vlastné technologické ústavy, ktoré sú na rovnakej 

 
112 J. HUSSAR, William a Tabitha M. BAILEY. Projections of Education Statistics to 2026 [online]. Apríl 2018 [cit. 2022-05-03]. 
Dostupné z: https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2018019 

https://www.onetonline.org/
https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2018019
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akreditačnej úrovni, ako štátne univerzity. Najväčším rozdielom medzi odborným vzdelávaním 

a tradičným vzdelávaním je čas, ktorý študenti potrebujú na dokončenie vzdelania. Väčšina odborných 

inštitúcií ponúka programy, ktoré môžu študenti absolvovať približne za jeden a pol až dva roky. 

Študenti navštevujúci klasické (tradičné) vysoké školy potrebujú cca štyri roky na ukončenie štúdia. 

Tradičné inštitúcie – vysoké školy, požadujú od študentov, aby navštevovali široké spektrum kurzov, 

ktoré nevyhnutne nesúvisia s oblasťou ich štúdia. Odborné inštitúcie požadujú od študentov, aby sa 

zapisovali iba na predmety, ktoré sa týkajú konkrétneho odboru.  

Standards Recognition Entity (SRE)113 

SRE je subjekt tretej strany, uznaný Ministerstvom práce ako kvalifikovaný subjekt na uznávanie 

priemyselných učňovských programov/Industry-Recognized Apprenticeship Program (IRAP). IRAP sú 

učňovské programy, ktoré uznáva Subjekt uznávajúci štandardy/Standards Recognition Entity podľa 

štandardov Ministerstva práce. IRAP zahŕňa zložku platenej práce a vzdelávaciu zložku. Učňovská 

príprava je považovaná za kvalitnú kariérnu cestu, kde môžu zamestnávatelia rozvíjať a pripravovať 

svoju budúcu pracovnú silu a jednotlivci môžu získať platné pracovné skúsenosti, výučbu v triede a 

prenosný, národne uznávaný posudok. Záujemcovia získavajú konkurenčnú mzdu od prvého dňa 

prípravy, získavajú vedomosti z učenia sa na pracovisku a z odbornej prípravy týkajúcej sa konkrétneho 

zamestnania. 

Zákon o inováciách a príležitostiach pracovnej sily – Workforce Innovation and Opportunity Act  

Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) je legislatíva, ktorá bola navrhnutá na posilnenie 

a zlepšenie systému pracovnej sily v USA a na pomoc pri získavaní Američanov vrátane mladých ľudí a 

osôb s prekážkami v zamestnaní na lukratívne pracovné miesta.  

Primárnym cieľom WIOA je zabezpečiť, aby služby zamestnanosti a odbornej prípravy poskytované v 

rámci hlavných programov boli koordinované a navzájom sa dopĺňali, aby uchádzači o zamestnanie 

získali zručnosti a poverenie zodpovedajúce potrebám zamestnávateľov. WIOA podporuje 

zosúladenie rozvoja pracovných síl s regionálnymi stratégiami hospodárskeho rozvoja tak, aby 

vyhovovali potrebám miestnych a regionálnych zamestnávateľov.  

  

 
113 STANDARDS RECOGNITION ENTITY. Apprenticeship.gov [online]. [cit. 2022-05-03]. Dostupné z: 
https://www.apprenticeship.gov/employers/industry-recognized-apprenticeship-program/standards-recognition-entity 

https://www.apprenticeship.gov/employers/industry-recognized-apprenticeship-program/standards-recognition-entity
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BUSINESS ROUNDTABLE 

Business Roundtable je združenie výkonných riaditeľov popredných amerických spoločností, ktoré sa 

usilujú propagovať prosperujúcu americkú ekonomiku a prostredníctvom zdravej verejnej politiky 

rozširujú príležitosti pre všetkých Američanov. Predmetné združenie zastupuje výkonných riaditeľov 

popredných amerických spoločností. Títo zástupcovia vedú spoločnosti s viac ako 15 miliónmi 

zamestnancov a ročnými príjmami viac ako 7 miliárd dolárov. Ako hlavní zamestnávatelia v každom 

štáte berú riaditelia obchodných spoločností zastúpených v Business Roundtable zodpovednosť za 

vytváranie pracovných miest s dobrými mzdami. Títo vodcovia sa spájajú s komunitami, pracovníkmi a 

tvorcami politík s cieľom vytvoriť lepšiu budúcnosť národa a jeho obyvateľov. 

Taking Action on Education and Workforce Preparedness (Prijímanie opatrení v oblasti pripravenosti 

na vzdelávanie a pracovnú silu)114 

Medzi zručnosťami, ktoré majú americkí pracovníci a zručnosťami, ktoré americké podniky žiadajú a 

potrebujú, je pretrvávajúcu a rastúci nesúlad. Schopnosť národa rozvíjať kvalifikovanú a pripravenú 

pracovnú silu je neoddeliteľne spojená s kvalitou jeho vzdelávacieho systému. V USA však aj v týchto 

oblastiach pretrvávajú znepokojujúce rozdiely. Riaditelia zastúpení v združení Business Roundtable sú 

presvedčení, že je čas podniknúť kroky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pracovných síl. Ako 

združenie viac ako 200 popredných amerických spoločností s viac ako 16 miliónmi zamestnancov si 

Business Roundtable akútne uvedomuje dôležitosť kvalifikovanej a pripravenej pracovnej sily pre 

konkurencieschopnosť amerických podnikov a ekonomiky USA. S ohľadom na vyššie uvedené 

skutočnosti predstavuje dokument „Taking Action on Education and Workforce Preparedness” 

praktický plán zameraný na budúcnosť, ktorý americkej pracovnej sile pomôže zvýšiť zručnosti 

potrebné na to, aby obstáli v konkurencii 21. storočia.115 

Analýza v rámci Národného projektu Sústava povolaní I. z roku 2010 priniesla okrem niektorých vyššie 

spomenutých poznatkov aj ďalšie zaujímavé poznatky z oblasti potrieb zamestnávateľov: 

 
114 BUSINESS ROUNDTABLE. Taking Action on Education and Workforce Preparedness [online]. 2013 [cit. 2022-
05-03]. Dostupné z: https://s3.amazonaws.com/brt.org/archive/legacy/uploads/studies-

reports/downloads/BRT_TakingActionEW_V903_10_04_13.pdf 
115 PRIEBEŽNÁ SPRÁVA č. 9: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike [online]. 
Bratislava, marec 2021 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-
zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadene-inovacie/vystupy-np-sektorovo-riadene-inovacie/priebezna-
sprava-c-9-odovzada-mpsvr-sr.pdf 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

https://s3.amazonaws.com/brt.org/archive/legacy/uploads/studies-reports/downloads/BRT_TakingActionEW_V903_10_04_13.pdf
https://s3.amazonaws.com/brt.org/archive/legacy/uploads/studies-reports/downloads/BRT_TakingActionEW_V903_10_04_13.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadene-inovacie/vystupy-np-sektorovo-riadene-inovacie/priebezna-sprava-c-9-odovzada-mpsvr-sr.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadene-inovacie/vystupy-np-sektorovo-riadene-inovacie/priebezna-sprava-c-9-odovzada-mpsvr-sr.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/podpora-zamestnanosti/np-sektorovo-riadene-inovacie/vystupy-np-sektorovo-riadene-inovacie/priebezna-sprava-c-9-odovzada-mpsvr-sr.pdf
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American Diploma Project je iniciatíva vytvorená s cieľom zabezpečiť, aby všetci študenti stredných 

škôl boli pripravení čeliť výzvam na trhu práce a výzvam na vysokej škole. American Diploma Project 

má aj právomoc a zodpovednosť poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie. Štátni predstavitelia sa už 

intenzívne angažujú v úsilí o zvýšenie štandardov, zlepšovanie kvality výučby a v pomoci málo 

výkonným školám zlepšiť sa. Tridsaťpäť štátov patrí k sieti American Diploma Project, iniciatíve 

venovanej na zabezpečenie toho, aby každý absolvent strednej školy bol pripravený na vysokú školu 

alebo na prácu. V týchto štátoch pracujú guvernéri, štátni inšpektori vzdelania, výkonní riaditelia z 

odvetví a vysoké školy na zlepšení stredoškolských noriem, hodnotení a študijných odborov 

zosúladením s očakávaniami a požiadavkami postredoškolského vzdelávania a trhu práce. 

Program hodnotenia zahraničných študentov vykonáva prieskum v 39 krajinách sveta a zameriava sa 

hlavne na schopnosť zahraničných študentov riešiť problémy a porovnáva jednotlivé krajiny. Je 

koordinovaný cez OECD. 

Dôležitou časťou je príprava mládeže a jej transformácia na pracovnú silu dvadsiateho prvého storočia. 

Z tohto dôvodu ETA koordinuje investície do rozvoja mladej pracovnej sily. V roku 1998 bol prijatý 

program The Workforce Investment Act, ktorý slúži spôsobilej nízko príjmovej mládeži vo veku od 14 

do 21 rokov. Finančné zdroje pre program sú alokované a distribuované štátom a miestnym okrskom 

na základe vopred stanoveného vzorca. Stratégie sú vytvorené v spolupráci so zamestnávateľmi s 

cieľom pripraviť mládež do zamestnania a/alebo na pokračovanie štúdia prostredníctvom väzieb medzi 

akademickým a odborným vzdelávaním. Miestne komunity poskytujú služby a aktivity v partnerstve so 

systémom kariérnych centier pod kontrolou výkonných rád The Workforce Investment Act. 

Workforce Innovation in Regional Economic Development – program podporoval partnerstva medzi 

výrobcami, národnými laboratóriami, univerzitami, centrami výrobných partnerstiev a ďalšími 

zainteresovanými subjektmi za účelom skvalitnenia podpory prechodu k novým technológiám. 

Tabuľka nižšie zobrazuje porovnanie nosných inštitúcií trhu práce v USA a SR. 

Tabuľka č. 126 Porovnanie inštitúcií a projektov vstupujúcich do tvorby trhu práce v USA a SR 

Spojené štáty americké Slovenská republika 

Ministerstvo práce – United States Department of 
Labor 

▪ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

Úrad pre štatistiku práce – Bureau of Labour 

Statistics 

Štatistický úrad SR 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
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Spojené štáty americké Slovenská republika 

▪ Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

v horizonte do 2030 

American Job Center Network 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

▪ regionálne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

Národné štatistické centrum pre vzdelávanie – The 
National Center for Education Statistics  

x 

Úrad zamestnanosti a vzdelávania – The 

Employment and Training Administration (ETA) 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  

regionálne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 

Obchodný okrúhly stôl – Business roundtable 
sektorové rady 

 

odborové zväzy 

▪ odborové zväzy – vybrané odborové zväzy sú 

zastúpené aj v sektorových radách v rámci 

Národného projektu Sektorovo riadenými 

inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej 

republike 

príručka OCCUPATIONAL OUTLOOK HANDBOOK – 

poskytuje informácie o tom, čo pracovníci robia, 

o pracovnom prostredí, vzdelaní, odbornej 

príprave a ďalších kvalifikáciách, o priemerných 

zárobkoch a o výhľade práce na tejto pozícii do 

budúcna 

Národná sústava povolaní 

Národné štandardy zamestnaní – aktuálne revidované 

v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými 

inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej 

republike 

dokument Prijímanie opatrení v oblasti 

pripravenosti na vzdelávanie a pracovnú silu – 
Taking Action on Education and Workforce 
Preparedness 

▪ Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov 

v horizonte 2030 vypracované v rámci Národného 

projektu Sektorovo riadenými inováciami k 

efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike 

Subjekt uznávania štandardov – Standards 

reciognition entity 
Národný projekt Systém overovania kvalifikácií 

Projekt Workforce Innovation in Regional 

Economic Development 
sektorové rady 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

5.1.7.1 Príklady dobrej praxe v USA 

Úrad BLS publikuje svoje výsledky zisťovaní rôznymi spôsobmi. Zistenia úradu sú pre vzdelávací proces 

spracované aj zábavnou formou, ktorá je vhodná napríklad pre žiakov základných a stredných škôl. 

V tejto oblasti inštitút BLS publikuje krátke videá s cieľom žiakom a študentom ukázať aktuálne trendy 

v oblasti trhu práce a odprezentovať činnosť inštitúcie BLS. Videá sú publikované na rozličné podtémy, 

ktoré súvisia s analýzami úradu BLS a žiakom sa snažia priblížiť témy ako napríklad:  
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▪ „Pripravte sa na testovanie svojich vedomostí zo zamestnaní v USA“ – video o druhoch pracovných 

miest v USA, o odvetviach, v ktorých obyvatelia pracujú, miesta a štáty s najvyšším počtom 

pracovníkov na konkrétnom zamestnaní a mzdy na konkrétnych pozíciách s rozčlenením na štáty 

USA.  

▪ „Produktivita“ – preskúmajte význam produktivity a naučte sa, ako môže rast produktivity viesť 

k zlepšeniu nášho života a blahobytu nášho národa.  

▪ „Rast pracovných miest“ – pohľad na najrýchlejšie rastúce povolania (2014 – 2024). 

▪ „Pochopenie projekcií zamestnanosti BLS“ – naučme sa pojmy a nápady, ktoré vám môžu pomôcť 

porozumieť údajom o projekciách zamestnanosti od úradu BLS.  

Videá sú dostupné na webe úradu BLS https://www.bls.gov/k12/teachers/videos/test-your-

knowledge-of-us-occupations.htm. 

Okrem toho úrad BLS publikuje pre žiakov aj online aktivity v sekcii „Hry a kvízy”, v rámci ktorých môžu 

žiaci napríklad vyhľadávať slovné spojenia v osemsmerovke (slovné spojenia týkajúce sa zamestnaní v 

rôznych oblastiach), riešiť krížovku, v rámci ktorej sa môžu žiaci naučiť pojmy využívané úradom BLS, 

prípadne si môžu zahrať pamäťovú hru, v rámci ktorej si otestujú pamäťové schopnosti a zoznámia sa 

s publikáciami úradu BLS.  

PROJEKCIE ZAMESTNANOSTI 

Program Projekcie zamestnanosti (The Employment Projections „EP“) zverejňuje 10-ročné predikcie 

národnej zamestnanosti na základe historických a súčasných ekonomických údajov o trhu práce, 

makroekonomických a priemyselných činností. Periodicita dostupnosti údajov je ročná. Hlavným 

cieľom programu je poskytnúť odhadované trendy v oblasti zamestnanosti a zamestnaní v 10 ročnom 

období.  

Budúce potreby trhu práce (predikcia zamestnanosti v horizonte 10 rokov)116 

Úrad BLS vypracúva dlhodobé projekcie zamestnanosti pre takmer 800 podrobných zamestnaní. Každé 

zamestnanie je priradené k úrovni vzdelania, ktorá sa zvyčajne vyžaduje na výkon daného zamestnania. 

 
116 TORPEY, Elka. Education level and projected openings, 2019–29. U.S. Bureau of Labor Statistics [online]. 
Október 2020 [cit. 2022-05-03]. Dostupné z: https://www.bls.gov/careeroutlook/2020/article/education-level-and-
openings.htm 

https://www.bls.gov/k12/teachers/videos/test-your-knowledge-of-us-occupations.htm
https://www.bls.gov/k12/teachers/videos/test-your-knowledge-of-us-occupations.htm
https://www.bls.gov/careeroutlook/2020/article/education-level-and-openings.htm
https://www.bls.gov/careeroutlook/2020/article/education-level-and-openings.htm
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Úrad BLS každý rok zverejňuje zoznam zamestnaní, po ktorých bude v horizonte 10 rokov najvyšší 

dopyt.  

Príručka OCCUPATIONAL OUTLOOK HANDBOOK (sprievodca voľnými pracovnými pozíciami). 

Príručka poskytuje informácie o tom, čo pracovníci robia, o pracovnom prostredí, vzdelaní, odbornej 

príprave a ďalších kvalifikáciách, o priemerných zárobkoch a o výhľade práce na tejto pozícii do 

budúcna. Odborná a laická verejnosť môže v tomto zozname hľadať zamestnania podľa viacerých 

kritérií. V rámci tejto „príručky zamestnaní“, ktorá môže byť označovaná aj ako register zamestnaní, je 

možné vyhľadať zamestnania aj podľa tzv. „skupín pracovníkov“. Tá je členená na celkovo 25 kategórií.  

Informácie sa skladajú z nasledovných častí: 

1. Súhrn 

2. Popis práce a prípadné členenia pracovníkov na špecifickejšie zamestnania 

3. Pracovné prostredie 

4. Požiadavky na vzdelanie a certifikáty potrebné na výkon zamestnaní  

5. Mzda pracovníkov  

6. Výhľad zamestnanosti v horizonte 10 rokov (do roku 2029) 

7. Regionálne údaje o jednotlivých štátoch – Grafický profil povolania v kontexte zamestnanosti 

v jednotlivých štátov USA 

8. Podobné zamestnania 

9. Viac informácií 

Postsekundárne výsledky zamestnania – The Post-Secondary Employment Outcomes (PSEO) 

Experimentálne dátové informácie vychádzajúce zo sčítania obyvateľov, ktoré okrem zárobkov 

obsahujú aj informáciu o zamestnaní absolventov škôl v konkrétnom odvetví (sektore). Údaje sú 

dostupné podľa študijného odboru a stupňa vzdelania a vyhodnocujú sa jeden, päť až desať rokov po 

ukončení štúdia. 
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Sprievodca alternatívnymi zamestnaniami – Best Masters Programs 

V USA existujú mnohé webové stránky dostupné pre širokú verejnosť, ktoré sa venujú napríklad aj 

uplatneniu vyštudovaných osôb v inom, adekvátnom odbore, ktorý nemusí byť celkom príbuzný. Best 

Masters Programs pri hľadaní alternatívnych zamestnaní sleduje hlavne zručnosti, ktorými disponuje 

osoba s absolvovaným odborom vzdelania.  

Predikcie vzdelania do roku 2026 – Projections of Education Statistics to 2026117 

Národné centrum pre štatistiku vzdelávania (NCES) je hlavným federálnym subjektom zodpovedným 

za zhromažďovanie, analýzu a vykazovanie údajov týkajúcich sa vzdelávania v USA a iných krajinách.  

Prieskum pracovných požiadaviek – Occupational Requirements Survey  

Prieskum poskytuje informácie týkajúce sa práce v kontexte fyzických požiadaviek, požadovaného 

vzdelania, odbornej prípravy, pracovných skúseností a tiež aj kognitívne a mentálne požiadavky na 

pracovné miesta v ekonomike USA. 

Informačná sieť zamestnaní – Occupational Information Network  

Hlavný národný zdroj informácií o povolaniach. Informácie v Databáze O*NET obsahujú bohatú sadu 

premenných, ktoré popisujú prácu a charakteristiky pracovníkov vrátane požiadaviek na zručnosti. 

Samotný národný kvalifikačný rámec v USA neexistuje.  

Subjekt uznávania noriem – Standards Recognition Entity (SRE)118 

SRE je subjekt tretej strany, uznaný Ministerstvom práce ako kvalifikovaný subjekt na uznávanie 

priemyselných učňovských programov/Industry-Recognized Apprenticeship Program (IRAP). IRAP sú 

učňovské programy, ktoré uznáva Subjekt uznávajúci štandardy/Standards Recognition Entity (SRE) 

podľa štandardov Ministerstva práce.  

Zákon o inovácii pracovnej sily a príležitostiach – Workforce Innovation and Opportunity Act 

 
117 J. HUSSAR, William a Tabitha M. BAILEY. Projections of Education Statistics to 2026 [online]. Apríl 2018 [cit. 2022-05-03]. 
Dostupné z: https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2018019 
118 STANDARDS RECOGNITION ENTITY. Apprenticeship.gov [online]. [cit. 2022-05-03]. Dostupné z: 
https://www.apprenticeship.gov/employers/industry-recognized-apprenticeship-program/standards-recognition-entity 

https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2018019
https://www.apprenticeship.gov/employers/industry-recognized-apprenticeship-program/standards-recognition-entity


   
 

534 

Primárnym cieľom WIOA je zabezpečiť, aby služby zamestnanosti a odbornej prípravy poskytované v 

rámci hlavných programov boli koordinované a navzájom sa dopĺňali, aby uchádzači o zamestnanie 

získali zručnosti a poverenie zodpovedajúce potrebám zamestnávateľov. WIOA podporuje zosúladenie 

rozvoja pracovných síl s regionálnymi stratégiami hospodárskeho rozvoja tak, aby vyhovovali potrebám 

miestnych a regionálnych zamestnávateľov.  

Obchodný okrúhly stôl – BUSINESS ROUNDTABLE 

Business Roudntable je združenie výkonných riaditeľov popredných amerických spoločností, ktoré sa 

usilujú propagovať prosperujúcu americkú ekonomiku a prostredníctvom zdravej verejnej politiky 

rozširujú príležitosti pre všetkých Američanov. Jedným z výstupov Business Roundtable je dokument 

Taking Action on Education and Workforce Preparedness (Prijímanie opatrení v oblasti pripravenosti 

na vzdelávanie a pracovnú silu)119 – praktický plán zameraný na budúcnosť, ktorý americkej pracovnej 

sile pomôže získať zručnosti potrebné na to, aby obstáli v konkurencii 21. storočia. 

5.1.7.2 Návrhy systémových opatrení z USA pre Slovenskú republiku 

Vzhľadom na vyššie popísané sa navrhuje:  

Business Roundtable a dokument Taking Action on Education and Workforce Preparedness: za istý 

ekvivalent v SR možno považovať sektorové rady aktuálne pôsobiace v rámci Národného projektu 

Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike a sektorové stratégie 

rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030. Preto sa považuje za potrebné udržanie fungovania 

sektorových rád aj po skončení Národného projektu, prípadne priebežné aktualizácie sektorových 

stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 vzhľadom na aktuálny vývoj práce v SR.  

Národné štatistické centrum pre vzdelávanie a Úrad pre štatistiku práce: na základe amerického 

modelu sa navrhuje nadviazať na prognózy a štatistiky uverejnené v sektorových stratégiách rozvoja 

ľudských zdrojov do roku 2030 a pravidelne (na ročnej báze) pripravovať takéto jednotné štatistiky 

a prognózy pre jednotlivé sektory. 

Informačná sieť zamestnaní – Occupational Information Network: v rámci Národných štandardov 

zamestnaní (aktuálne revidované v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k 

 
119 BUSINESS ROUNDTABLE. Taking Action on Education and Workforce Preparedness [online]. 2013 [cit. 2022-
05-03]. Dostupné z: https://s3.amazonaws.com/brt.org/archive/legacy/uploads/studies-
reports/downloads/BRT_TakingActionEW_V903_10_04_13.pdf 

https://s3.amazonaws.com/brt.org/archive/legacy/uploads/studies-reports/downloads/BRT_TakingActionEW_V903_10_04_13.pdf
https://s3.amazonaws.com/brt.org/archive/legacy/uploads/studies-reports/downloads/BRT_TakingActionEW_V903_10_04_13.pdf
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efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike) berúc do úvahy výstupy Informačnej siete zamestnaní 

sa javí ako možnosť doplniť do štandardov napríklad informácie o priemerných zárobkoch, možnosť 

menovite previazať školy/odbory pripravujúce na zamestnanie a grafický profil povolania. Doplnenie 

geografického profilu sa nepovažuje v prostredí SR za potrebné, existujúce štatistiky pripravované na 

úrovni krajov sú vzhľadom na veľkosť trhu postačujúce. Migrácia za prácou na SR je v porovnaní s USA 

minimálna a aj vzhľadom na rozlohu krajiny nie je potrebné do národných štandardov zamestnaní 

pridávať geografické špecifikácie.  

5.1.8 Nový Zéland analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Nový Zéland je ostrovný štát v Austrálii a Oceánii. Je tvorený dvoma hlavnými a mnohými malými 

ostrovmi v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Nový Zéland je známy pre jeho izoláciu, na 

severozápade je od Austrálie je oddelený asi 2 000 km širokým Tasmanovým morom. Väčšinu 

populácie tvoria pôvodní Európania (tzv. Pākehā) a najväčšou menšinou sú pôvodní obyvatelia – 

Maorovia. Počtom obyvateľov sa blíži k Slovensku (4,9 milióna).  

Nový Zéland začiatkom apríla 2020 ohlásil veľkú reformu odborného vzdelávania a jej sedem 

kľúčových zmien na vytvorenie silného, jednotného a udržateľného systému odborného vzdelávania, 

ktorý s ohľadom na budúcnosť trhu práce zabezpečí zručnosti, vďaka ktorým budú študenti/žiaci, 

zamestnávatelia a komunity prosperovať.  

Reforma prináša väčšiu podporu pri získavaní odborného vzdelávania relevantnejšieho na výkon práce. 

Stiera rozdiely medzi regiónmi a medzi odbornou prípravou na pracovisku a prípravou vo vzdelávacej 

inštitúcií. Nový systém sa viac zameriava na zamestnávateľov a prípravy zručností pre prax. Prináša 

väčšiu podporu zamestnancov a zabezpečuje väčšiu konzistenciu v odbornom vzdelávaní naprieč 

krajinou. Z dlhodobého hľadiska reforma navýši počet zamestnávateľov zapojených do odborného 

vzdelávania. 

Učenie sa na pracovisku sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou systému odborného vzdelávania, 

poskytuje ľuďom príležitosť zarábať počas učenia sa a získať vzdelanie, ktoré viac súvisí s meniacimi sa 

potrebami pracovného miesta. Zjednotený systém odborného vzdelávania spája potreby priemyslu a 

pedagógov, aby zabezpečil, že pracovná sila Nového Zélandu bude zodpovedať súčasným potrebám 

trhu práce a budúcim očakávaniam. Nový systém začal platiť 1. apríla 2020 prijatím novej legislatívy 

– the Education (Vocational Education and Training) Amendment Act (novela zákona o odbornom 

vzdelávaní a príprave). 

https://www.tec.govt.nz/rove/reform-of-vocational-education/
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Jedným z cieľov reformy bolo vytvoriť Rady pre rozvoj pracovnej sily (Workforce Development 

Councils). Ide o šesť orgánov riadených priemyslom, ktoré majú zabezpečiť lepšie prepojenie 

odborného vzdelávania a požiadaviek priemyslu. Zriadené boli 4. októbra 2021. Ich úlohou je 

zabezpečiť, aby systém odborného vzdelávania napĺňal potreby priemyslu. 

Súčasťou reformy je aj zriadenie Skupín hlavných regionálnych zručností (Regional Skills Leadership 

Groups), ktoré poskytujú informácie o kvalifikačných potrebách v jednotlivých regiónoch Komisii pre 

terciárne vzdelávanie, Radám pre rozvoj pracovných síl a miestnym poskytovateľom odborného 

vzdelávania. Ide o nezávislé zoskupenia (celkovo 15), ktoré aktívne pomáhajú meniacim sa 

podmienkam na trhu práce na Novom Zélande. Skupiny boli vytvorené v júni 2020 s cieľom 

identifikovať a podporiť lepšie spôsoby prieniku zručností vyžadovaných v budúcnosti a potrieb 

pracovných síl v regiónoch. Sú súčasťou spoločného prístupu k plánovaniu trhu práce, vďaka ktorému 

budú pracovné sily, vzdelávací a prisťahovalecký systém spolupracovať tak, aby zabezpečili pracovné 

sily, ktoré majú rôzne zručnosti. Poskytujú aktuálny a presný pohľad na vyžadované zručnosti a dopyt 

po pracovnej sile zo strany priemyselných odvetví a zamestnávateľov. Spočiatku boli skupiny zriadené 

na dočasnej báze (jeden rok) s urýchleným procesom menovania a s mandátom na riešenie aktuálnych 

problémov na trhu práce, ktoré spôsobil koronavírus. Z dlhodobého hľadiska je cieľom vytvorených 

skupín tvorba regionálnych plánov potrieb pracovnej sily. Regióny tak budú mať pracovnú silu so 

správnymi zručnosťami na využitie miestnych ekonomických príležitostí.  

Nový Zéland má od augusta 2018 Pracovné fórum tripartity. Ide o partnerstvo medzi vládou, 

podnikateľskou sférou (Business New Zealand) a Novozélandskou radou odborových zväzov, ktorého 

cieľom je podpora novozélandských podnikov a zamestnancov v reakcii na rýchlo sa meniaci svet práce. 

Fórum poskytuje priestor na diskusiu o témach trhu práce, spoločnú identifikáciu problémov a 

implementáciu riešení. Fórum vydalo strategické hodnotenie načrtávajúce kľúčové priority, ktoré je 

potrebné riešiť pri budovaní trhu práce a pri príprave novozélandských podnikov a zamestnancov na 

budúcnosť spojenú s globálnymi megatrendmi.  

Päť hlavných strategických priorít fóra: 

▪ vytváranie adaptívnejších a odolnejších inštitúcií, 

▪ zvyšovanie produktivity práce a miezd, 

▪ systém zručností umožňujúci celoživotné vzdelávanie, 

▪ pomoc pracovníkom pri hľadaní a udržiavaní dôstojných pracovných miest, 

▪ ochrana zraniteľných pracovníkov. 

https://www.tec.govt.nz/rove/workforce-development-councils/
https://www.tec.govt.nz/rove/regional-skills-leadership-groups/
https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/employment-and-skills/future-of-work-tripartite-forum/
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Silný sociálny dialóg o týchto otázkach posilnil hlas zamestnancov a zamestnávateľov v dôležitých 

prierezových otázkach.  

Dôležitým dokumentom je Stratégia zamestnanosti120, ktorá predstavuje vládnu víziu trhu práce 

a návrh zmien, ktoré bude vláda implementovať, aby zlepšila výsledky v oblasti zamestnanosti pre 

všetkých Novozélanďanov prostredníctvom množstva reforiem, ktoré sa realizujú prostredníctvom: 

▪ budovania kvalifikovanej pracovnej sily, 

▪ podpory priemyslu a regiónov s cieľom zabezpečiť ich prosperitu, 

▪ podpory modernizácie pracovísk, 

▪ podpory zamestnancov a zamestnávateľov, aby boli prispôsobiví na meniaci sa charakter práce. 

Stratégia stanovuje harmonogram pre mnoho akčných plánov na zabezpečenie uplatniteľnosti 

uchádzačov o prácu, ktorí dosahujú slabšie výsledky na trhu práce. Cieľom je podporiť rozvíjanie ich 

zručností a naplnenie potenciálu pri budovaní kariéry. 

Ministerstvo práce (1. júla 2012 bolo nahradené Ministerstvom pre podnikanie, inovácie a 

zamestnanosť) spravovalo súbory týkajúce sa analýzy trhu práce. Obsahovali nástroje, ktoré 

poskytovali dáta z pracovnej a priemyselnej oblasti. Tieto nástroje boli interaktívne a umožňovali 

používateľom výber konkrétnych odvetví, zamestnaní alebo regiónov na porovnanie s ostatnými 

sektormi, regiónmi alebo celoštátnym priemerom. Išlo o nástroj regionálneho priemyslu, nástroj 

základných informácií (Key Information Tool – KIT), nástroj Tu Mai iwi (Tū Mai Iwi Tool), indikátor práce 

a vysokého školstva (Jobs and Tertiary Education Indicator), nástroj Pohľad na zručnosti (SkillsInsight 

Tool – SIT) a pilotný sektorový nástroj (The Sector Tool Pilot). 

Ministerstvo pre podnikanie, inovácie a zamestnanosť v súčasnosti zverejňuje na svojej stránke 

analýzy a komentáre z programu prognózovania potrieb trhu práce. Informácie sú určené 

zamestnávateľom a vláde. Krátkodobé prognózy zamestnanosti sú využívané na nastavenie priorít v 

oblastiach imigrácie, terciárneho vzdelávania a OVP v nasledujúcich 2 – 3 rokoch. Používané sú aj 

prognózy zamestnanosti na úrovni odvetvia na prognózovanie zamestnanosti podľa zamestnaní a 

 
120 New Zealand Government. Te Mahere Whai Mahi Māori The Māori Employment Action Plan. [online 
databáza]. 2022. [cit. 2022-04-19]. Dostupné na internete: https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/18759-te-
mahere-whai-mahi-maori-maori-employment-action-plan-english 

https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/employment-and-skills/employment-strategy/
https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/employment-and-skills/labour-market-reports-data-and-analysis/labour-market-forecasting/medium-to-long-term-employment-outlook-looking-ahead-to-2028/
https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/18759-te-mahere-whai-mahi-maori-maori-employment-action-plan-english
https://www.mbie.govt.nz/dmsdocument/18759-te-mahere-whai-mahi-maori-maori-employment-action-plan-english
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úrovní zručností. Strednodobé až dlhodobé prognózy zamestnanosti sú využívané na nastavenie 

priorít v oblasti imigrácie, terciárneho vzdelávania a OVP v nasledujúcich 5 – 10 rokoch. 

Ministerstvo pre podnikanie, inovácie a zamestnanosť zverejňuje na svojej stránke aj rôzne správy 

o trhu práce. Štvrťročná správa o trhu práce (Quarterly Labour Market Report) kombinuje program 

monitorovania trhu práce s jeho najnovším vývojom s cieľom poskytnúť súhrn trendov na 

novozélandskom trhu práce. Štatistiky o trhu práce (Labour Market Statistics Snapshot) poskytujú 

prehľad o súčasnom stave trhu práce. Mesačný súhrn informácií o trhu práce (Monthly Labour Market 

Fact Sheet) predstavuje sumarizáciu údajov a prieskumov so zameraním na vplyv COVID-19 na trh 

práce. Je určený na doplnenie štvrťročných štatistík o trhu práce. 

Nový Zéland sa zameriava na sledovanie zmien vo vývoji počtu voľných pracovných miest 

prostredníctvom štyroch internetových portálov – SEEK (seek.co.nz), Trade Me Jobs 

(trademe.co.nz/jobs), Education Gazette (gazette.education.govt.nz/vacancies) a Kiwi Health Jobs 

(kiwihealthjobs.com). Informácie o voľných pracovných miestach sú dôležitým ukazovateľom dopytu 

po pracovnej sile a zmien v ekonomike. 

Nový Zéland má k dispozícii pracovnú databázu Job profiles – careers.govt.nz, ktorá obsahuje 

informácie pre používateľov na objavovanie kariérnych príležitostí a preskúmanie trhu práce. Aktuálne 

obsahuje viac ako 400 zamestnaní. Occupation Outlook (perspektíva povolaní) je zase mobilná 

aplikácia pre Apple a zariadenia Android. Ide o nástroj na skúmanie možností štúdia a kariéry, s 

rozsiahlymi informáciami o ponuke a dopyte po práci vo viac ako 100 povolaniach na Novom Zélande. 

Aplikácia zobrazuje, koľko študentov študuje v príbuzných odboroch, koľko je zamestnaných, aké sú 

priemerné mzdy a vyhliadky na získanie práce v danom zamestnaní, ak získa uchádzač potrebné 

vedomosti a zručnosti. Aplikácia umožňuje vyhľadávať a triediť všetky zamestnania podľa ponúkaných 

miezd a pracovných príležitostí a obsahuje nástroj na zhodnotenie zručností uchádzačov na 

kvalifikovaný výkon zamestnania.  

Nový Zéland bol vždy otvorený pre ľudí so špecifickými zručnosťami. Niektoré sú ale obzvlášť 

vyhľadávané a nachádzajú sa na oficiálnych zoznamoch Essential Skills in Demand (Prehľad 

požadovaných nevyhnutných zručností), ktoré sú pravidelne aktualizované. Ak je zamestnanie v 

zozname, konkrétne pracovné pozície v danom povolaní nepodliehajú individuálnemu testu trhu 

práce. Test trhu práce znamená, že zamestnávateľ musí preukázať, že nie sú k dispozícii žiadni vhodní 

Novozélanďania, ktorí by obsadili alebo boli vyškolení pre dané pracovné pozície. Ak sa pozícia, ktorú 

chce zamestnávateľ obsadiť, nachádza na jednom z týchto zoznamov, znamená to, že je ťažké nájsť 

https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/employment-and-skills/labour-market-reports-data-and-analysis/jobs-online/
https://www.careers.govt.nz/jobs-database/
https://occupationoutlook.mbie.govt.nz/
https://www.new-zealand-immigration.com/visa/the-skill-shortage-lists
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vhodných Novozélanďanov a vízum môže byť udelené kvalifikovanému pracovníkovi zo zahraničia. 

Uľahčuje to získanie pracovného povolenia, pretože zamestnávateľ nemusí preukazovať snahy o 

prijatie pracovníka z Nového Zélandu. 

Dôležitými subjektmi sú Organizácie priemyselného vzdelávania (Industry Training Organisations – 

ITO), ktoré sú zriadené podľa odvetví a uznané vládou. Je ich celkovo 11 (v roku 2010 ich bolo až 39 

a boli koordinované Federáciou priemyselného vzdelávania – Industry Training Federation (ITF). ITF 

bola na dobrovoľnom členstve založená organizácia, ktorá zahŕňala všetkých 39 Organizácií 

priemyselného vzdelávania na Novom Zélande). ITO v súčasnosti koordinujú výučbu v súlade 

s potrebami jednotlivých odvetví, ich súčasťou sú aj iné subjekty vrátane poskytovateľov vzdelávania a 

odbornej prípravy, poskytovateľov finančných prostriedkov a vlády. Organizácie poskytujú informácie 

o požiadavkách na zručnosti v priemysle. Definujú národné kvalifikačné štandardy a kvalifikácie 

požadované priemyslom. Zabezpečujú školenia priamo na pracovisku i mimo neho (prepojenie 

individuálneho vzdelávania na pracovisku s potrebami zručností národného priemyslu) a spolupracujú 

s poskytovateľmi terciálneho vzdelávania s cieľom rozvíjať a dodávať zručnosti, ktoré prinášajú 

prospech pre stážistov, zamestnávateľov a novozélandské hospodárstvo.  

5.1.8.1 Príklady dobrej praxe na Novom Zélande 

▪ Pracovné fórum tripartity – partnerstvo medzi vládou, podnikateľskou sférou a Novozélandskou 

radou odborových zväzov, ktorého cieľom je podpora novozélandských podnikov a zamestnancov 

v reakcii na rýchlo sa meniaci svet práce. Fórum poskytuje priestor na diskusiu o témach trhu práce, 

spoločnú identifikáciu problémov a implementáciu riešení. 

▪ Stratégia zamestnanosti, ktorá predstavuje vládnu víziu trhu práce a návrh zmien, ktoré bude 

vláda implementovať, aby zlepšila výsledky v oblasti zamestnanosti pre všetkých Novozélanďanov. 

▪ Analýzy a komentáre z programu prognózovania potrieb trhu práce, ktoré zverejňuje 

Ministerstvo pre podnikanie, inovácie a zamestnanosť. Informácie slúžia pre zamestnávateľov 

a vládu.  

▪ Správy o trhu práce. Štvrťročná správa o trhu práce (Quarterly Labour Market Report) kombinuje 

program monitorovania trhu práce na Novom Zélande s jeho najnovším vývojom s cieľom 

poskytnúť súhrn trendov na novozélandskom trhu práce. Štatistiky o trhu práce (Labour Market 

Statistics Snapshot) poskytujú prehľad o súčasnom stave trhu práce. Mesačný súhrn informácií o 

trhu práce (Monthly Labour Market Fact Sheet) sumarizuje údaje a prieskumy so zameraním na 

vplyv COVID-19 na trh práce.  

https://www.nzqa.govt.nz/for-business/ito.do
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▪ Zoznam hodnotiacich štandardov (The Directory of Assessment Standards – DAS) predstavuje 

súbor všetkých štandardov (obsahové – unit standard a výkonové – achievement standard), ktoré 

môžu prispieť k zlepšeniu národných kvalifikácií. Používanie hodnotiacich štandardov v národne 

uznávaných kvalifikáciách pomáha zabezpečiť uznávanie výsledkov. Každá norma zaradená do 

zoznamu opisuje, čo kandidát, ktorý dosiahol štandard, vie a môže robiť. Každý štandard má 

definovanú hodnotu v počte kreditov, ktorá predstavuje pomyselný čas učenia a úroveň, ktorá 

odzrkadľuje úroveň zložitosti zručností a vedomostí, ktoré štandard uznáva. Kandidáti, ktorí 

dosiahnu štandardy, získajú kredity, ktoré sú zaznamenané v centrálne spravovanom Zázname o 

dosiahnutom výsledku (Record of Achievement).  

▪ Pracovná databáza Profily zamestnaní (Job profiles – careers.govt.nz) obsahuje informácie o 

kariérnych príležitostiach a trhu práce. Aktuálne obsahuje databázu viac ako 400 zamestnaní.  

▪ Perspektíva povolaní (Occupation Outlook) ponúka informácie o kľúčových povolaniach 

určených Ministerstvom pre podnikanie, inovácie a zamestnanosť s podporou careers.govt.nz. Ide 

o nástroj na skúmanie možností štúdia a kariéry, s rozsiahlymi informáciami o ponuke a dopyte po 

práci vo viac ako 100 povolaniach na Novom Zélande. 

▪ Essential Skills in Demand (Prehľad požadovaných(nevyhnutných) zručností) – ak je zamestnanie 

na jednom z týchto zoznamov nedostatkových zručností, znamená to, že vláda akceptuje, že pre 

toto zamestnanie nie je dostatok kvalifikovaných pracovníkov z Nového Zélandu, takže 

zamestnávatelia musia prijímať zamestnancov zo zahraničia.  

▪ Organizácie priemyselného vzdelávania (Industry Training Organisations) sú zriadené v každom 

odvetví, je ich celkovo 11 a sú uznané vládou. Poskytujú informácie o požiadavkách na zručnosti 

v priemysle. Definujú národné kvalifikačné štandardy a kvalifikácie požadované priemyslom. 

▪ Skupiny regionálneho vedenia zručností (Regional Skills Leadership Groups) sú nezávislé 

zoskupenia (celkovo 15), ktoré aktívne pomáhajú meniacim sa podmienkam na trhu práce na 

Novom Zélande. Skupiny boli vytvorené v júni 2020 s cieľom identifikovať a podporiť lepšie spôsoby 

prieniku zručností vyžadovaných v budúcnosti a potrieb pracovných síl v regiónoch. Sú súčasťou 

spoločného prístupu k plánovaniu trhu práce, vďaka ktorému budú pracovné sily, vzdelávací 

a prisťahovalecký systém spolupracovať tak, aby zabezpečili rôzne potreby zručností naprieč 

krajinou. Skupiny sú „očami a ušami v teréne“ a poskytujú aktuálny a presný pohľad na 

vyžadované zručnosti a potreby pracovnej sily zo strany priemyselných odvetví 

a zamestnávateľov.  

▪ Nový Zéland zareagoval na aktuálnu koronakrízu reformou odborného vzdelávania a priniesol 

sedem kľúčových zmien na vytvorenie silného, jednotného a udržateľného systému odborného 

vzdelávania, ktorý má zabezpečiť zručnosti, vďaka ktorým budú študenti/žiaci, zamestnávatelia 

a komunity prosperovať. Nový systém viac zameriava na zamestnávateľov, zvyšovanie zručností, 
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ktoré potrebujú, poskytuje väčšiu podporu zamestnancom a zabezpečuje väčšiu konzistenciu v 

odbornom vzdelávaní naprieč krajinou. Učenie sa na pracovisku sa stane čoraz dôležitejšou 

súčasťou systému odborného vzdelávania, poskytne ľuďom príležitosť zarábať počas vzdelávania 

sa a podporí možnosť získať vzdelanie, ktoré viac súvisí s meniacimi sa potrebami pracovného trhu. 

Zjednotený systém odborného vzdelávania spojí priemysel a pedagógov, aby zabezpečil, že 

pracovná sila Nového Zélandu bude zodpovedať dnešným potrebám trhu práce a budúcim 

očakávaniam. 

5.1.8.2 Návrhy systémových opatrení z Nového Zélandu pre Slovenskú republiku 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje:  

▪ Založenie Skupiny regionálneho vedenia zručností (Regional Skills Leadership Groups) na princípe 

sektorových partnerstiev ako nezávislých zoskupení, ktoré budú aktívne pomáhať meniacim sa 

podmienkam na slovenskom trhu práce. Skupiny by mali byť vytvorené za účelom intenzívnej 

spolupráce na identifikácií spôsobov implementácie aktivít Sektorovej stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov a ich samotnú realizáciu. 

▪ Nový Zéland zareagoval na aktuálnu koronakrízu reformou odborného vzdelávania a priniesol 

sedem kľúčových zmien na vytvorenie silného, jednotného a udržateľného systému odborného 

vzdelávania, navrhujeme podobný postup aj pre Slovenskú republiku. Jasné definovanie kľúčových 

zmien by malo napomôcť aj k systematickému riešeniu vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý je 

po ústupe pandémie COVID-19 ďalšou výzvou pre všetky odvetvia hospodárstva, ako aj celkovú 

situáciu v krajine. Slovenská republika, ako susedná krajina vojnou zasiahnutej Ukrajiny, by sa mala 

systematicky zaoberať aj podporou utečencov a ich možnosťami zapojenia do pracovného 

procesu.  

5.2 TRENDY VÝVOJA NA TRHU PRÁCE A SMEROVANIE VZDELÁVANIA 

Príklady dobrej praxe, resp. trendy vývoja trhu práce v jednotlivých krajinách prirodzene reflektujú 

prostredie, v ktorom pôsobia. Prostredie (právne, ekonomické, personálne atď.) totiž výrazne 

ovplyvňuje účinnosť prijímaných opatrení. Preto je pri rozhodovaní o ich aplikovaní v našom prostredí 

užitočné poznať aj podmienky, za ktorých v jednotlivých krajinách pôsobia.  

V rámci analýz zahraničných krajín boli identifikované, okrem už vyššie spomínaných, aj ďalšie trendy 

v oblasti smerovania vzdelávania: 
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▪ dopyt po kognitívnych, mentálnych požiadavkách na pracovné miesta, 

▪ vytvárajú sa fondy na adaptáciu zamestnancov, ohrozených štrukturálnymi zmenami, 

▪ potreba vytvorenia individuálnych vzdelávacích účtov. 

Medzi ukazovatele, charakterizujúce príslušné prostredie, možno na popredné miesto zaradiť mieru 

a proporcie vynakladania verejných zdrojov na formovanie tohto prostredia. Situáciu v jednotlivých 

analyzovaných krajinách demonštruje nasledovná tabuľka, obsahujúca údaje z najnovších dostupných 

zdrojov. 

Tabuľka č. 127 Verejné výdavky na účastníkov v programoch trhu práce ako percento HDP (2019) 

 
Česká 

republika 
Francúzsko Holandsko Poľsko Rakúsko Nemecko USA 

Nový 

Zéland 

Aktívne 

opatrenia121 
0,28 0,71 0,57 0,33 0,70 0,60 0,11 4,14 

Pasívne 

opatrenia122 
0,15 1,87 1,23 0,13 1,29 0,72 0,79 0,45 

Zdroj: https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=LMPEX 

Z tabuľky vyplýva, že politiky jednotlivých krajín sa výrazne líšia nielen čo do výšky investovanej 

podpory, ale aj do jej rozdeľovania. Preferovanie pasívnych opatrení poukazuje na potrebu prioritne 

udržiavať jestvujúci trh pracovných miest, kým vyššia miera podpory aktívnych opatrení reflektuje 

záujem/potrebu zvyšovania kvality ľudských zdrojov pôsobiacich na trhu práce a snahu o zvyšovanie 

a urýchľovanie inovačných procesov v hospodárstve týchto krajín. 

Pri rozhodovaní o odporúčaniach pre Slovenskú republiku bude preto potrebné zohľadňovať aj túto 

analýzu.  

5.3 PRÍKLADY DOBREJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE  

5.3.1 INTRO (Introduction to Digital Learning) 

Partneri medzinárodnej iniciatívy „INTROduction to Digital Learning“ (INTRO, „Úvod do digitálneho 

vzdelávania“) spustili prvú fázu diseminačných aktivít. Vzdelávacie materiály, ktoré boli pripravené v 

predchádzajúcom období, sú zdieľané prostredníctvom facebookovej skupiny „INTRO - Úvod do 

 
121 školenia, vzdelávanie, podpora VET, stimuly a pod. 
122 dávky, poistenie, pomoc, kompenzácie a pod. 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=LMPEX
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digitálneho vzdelávania“, ktorá je určená pre všetkých učiteľov, ktorí sa chcú zlepšovať vo svojich 

digitálnych kompetenciách a vytvoriť pritom online komunitu. Vzhľadom na to, že do partnerstva sú 

zapojené organizácie zo Slovenska, Poľska, Portugalska a Francúzska, boli partnermi vytvorené 

facebookové skupiny v príslušných jazykoch a anglická verzia, na vytvorenie medzinárodnej komunity. 

Obrázok č. 44 Titulná stránka facebookovej skupiny INTRO 

 
Zdroj: https://www.facebook.com/groups/734458224230463/about 

Členovia realizačného tímu INTRO spustili v máji 2022 vyššie spomínanú skupinu „INTRO - Úvod do 

digitálneho vzdelávania“ na Facebooku. Vytvorené vzdelávacie materiály sú v osemtýždňovom cykle 

postupne zverejňované na platforme facebookovej skupiny. Využitie Facebooku ako LMS umožňuje 

partnerom ľahko zdieľať viacero formátov pripravených materiálov. Ide o videá, podcasty, PDF 

materiály a kvízy. Nástroje facebookovej skupiny umožňujú vytvoriť „Príručky“, vďaka ktorým je možné 

materiály prehľadne kategorizovať. Partneri sa dohodli na troch príručkách, ktoré kopírujú aj 

projektové aktivity. Ide o príručky: 

▪ Ako učiť pomocou digitálnych nástrojov? 

▪ Ako sa učiť pomocou digitálnych nástrojov? 

▪ Príklady dobrej praxe. 

https://www.facebook.com/groups/734458224230463/about
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Disiminačné aktivity budú v partnerských skupinách pokračovať do konca júna 2022. V súčasnosti 

spustili partneri aj prípravu webinárov, ktoré patria medzi ďalšie plánované projektové výstupy. Každá 

partnerská organizácia zorganizuje v nasledujúcich mesiacoch jeden webinár, kde vystúpia traja spíkri 

v anglickom jazyku. Prvý webinár sa uskutočnil dňa 31. mája 2022 a bol organizovaný spoločnosťou 

Leno Consulting. Na podujatí vystúpili traja spíkri, ktorí predstavili inovatívne metódy v oblasti 

využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní. Na podujatí vystúpili: 

Anne-Sophie GIMENEZ – WIDID 

Spoločnosť WIDID využíva virtuálnu realitu a dátovú vedu na rozvoj zručností detí aj dospelých. 

Jednoduché nástroje bežne dostupných technológií virtuálnej reality nám umožňujú interaktívne 

učenie. Pomocou softvéru spoločnosti WIDID sa môžete naučiť napríklad ako opraviť bicykel, či ako 

zastrihávať stromy, avšak spoločnosť sa primárne zameriava na tréning mäkkých zručností, ako sú 

prezentačné zručnosti, či príprava na špecifické situácie ako napríklad pracovný pohovor.  

Jesse HIMMELSTEIN – PLAY CURIOUS 

Spoločnosť PLAY CURIOUS vytvára vzdelávacie hry, ktoré sa venujú rôznym témam, ako sú napríklad 

fyzika, urbanizmus, globálne otepľovanie, či história prvej svetovej vojny. Cieľom spoločnosti je rozvíjať 

metódy gamifikácie vzdelávania a transformovať proces učenia na zábavnú aktivitu. 

Laurent DEDIEU – MY GREEN TRAINING BOX 

My Green Training Box je bezplatná digitálna vzdelávacia platforma, ktorá sa venuje témam trvalo 

udržateľného rozvoja v oblastiach ako: poľnohospodárstvo, stavebníctvo, energetika, zdravotníctvo, 

vodné hospodárstvo a pod. Platforma tak zastrešuje dôležité environmentálne témy naprieč rôznymi 

oblasťami na jednom mieste. 

Ďalší webinár organizovaný realizačným tímom INTRO sa uskutoční v júni 2022.  

5.3.2 WATT ELSE (NetWork for a dynamic Actors involved in the Transition of 

compeTences in the Energy field facing Learning challengeS in Europe) 

V termíne od 9. do 13. mája 2022 sa v Štokholme konalo ďalšie pracovné stretnutie v rámci iniciatívy 

WATT ELSE. Pracovné stretnutie bolo spojené s vzdelávacím kurzom spolupracovníkov (JOINT STAFF 

TRAINING ACTIVITY). 
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Cieľom pracovného stretnutia bolo zaškolenie vybraných spolupracovníkov do problematiky iniciatívy 

WATT ELSE s cieľom diseminácie informácií o projekte a jeho výstupov, spätná väzba na aktuálne 

výstupy projektu, možnosť ďalšej propagácie výstupov projektu. 

Energetický sektor významne zasahuje do všetkých ďalších sektorov európskeho hospodárstva, 

a z tohto dôvodu bude plánovaný vzdelávací kurz venovaný najmä aktérom z iných sektorov. Kurz by 

mal obsahovať nasledujúce výstupy z iniciatívy WATT ELSE: 

▪ prezentovanie dôležitých štatistík v oblasti energetiky v rámci jednotlivých zúčastnených krajín, 

▪ prezentovanie najdôležitejších cieľov energetického sektora v Európe a v jednotlivých krajinách, 

▪ prezentovanie kľúčových energetických povolaní, vyžadovaných odborných vedomostí a zručností 

v praxi, 

▪ prezentovanie vzdelávacích možností, učebných a študijných odborov, študijných programov, 

ktorých absolventi sa môžu uplatniť v sektore energetiky. 

Hlavným poslaním vzdelávacieho kurzu je osveta významu energetického sektora v dnešnom 

modernom svete a prezentovanie zaujímavosti energetických povolaní pre zúčastnenú verejnosť.  

Pracovného stretnutia sa zúčastnili partnerské organizácie a prizvaní účastníci školenia (ďalší 

zástupcovia partnerských organizácií). Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 11 členov projektového tímu, 

17 účastníkov školenia a koordinátorka iniciatívy v rátane tajomníka Sektorovej rady pre energetiku, 

plyn a elektriku.  

Pracovné stretnutie prebiehalo v priestoroch KTH Royal Institute of Technology (Kráľovský 

technologický inštitút KTH) v Štokholme, ktorý bol aj hostiteľom stretnutia.  
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Obrázok č. 45 Účastníci pracovného stretnutia v priestoroch KTH 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

9. 5. 2022 (pondelok) 

Počas prvého pracovného dňa prebehlo v priestoroch rektorátu KTH podvečerné zoznámenie 

účastníkov školenia. Počas stretnutia bol účastníkom predstavený aj riaditeľ koordinačnej agentúry 

MIFE Paul Grosjean, ktorý sa rovnako zúčastnil druhého dňa školenia. 

10. 5. 2022 (utorok) 

Druhý pracovný deň začal aktivitou, ktorej cieľom bolo bližšie zoznámenie účastníkov a prezentácia 

významných osobností jednotlivých krajín. Každý z účastníkov mal za úlohu si vopred pripraviť krátku 

prezentáciu významnej osobnosti zo svojej krajiny. Účastníci tak mali možnosť „prelomiť ľady“ 

a navodiť atmosféru na ďalšie pracovné úlohy. Za Slovenskú republiku boli predstavení Zuzana 

Čaputová, Ľudovít Štúr a Juraj Jánošík.  

V rámci programu bola odprezentovaná iniciatíva WATT ELSE a predstavené ciele pracovného 

stretnutia a základné výstupy, ktoré boli doteraz spracované – štatistické informácie o energetike 

a energetickej situácie v zúčastnených krajinách. 

Súčasťou druhého dňa bola aj prehliadka a prezentácia spoločnosti Viable Cities. Strategický inovačný 

program Viable Cities je doteraz najväčšou investíciou vo Švédsku do výskumu a inovácií klimaticky 

neutrálnych a udržateľných miest. Poslaním je urýchliť zmenu klímy v mestách do roku 2030 s 
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digitalizáciou a zapojením občanov. Spolupracuje s obcami, vládnymi agentúrami, priemyslom, 

občianskou spoločnosťou a viac ako 100 členskými organizáciami. Program je podporovaný iniciatívou 

Vinnova, Švédskej energetickej agentúry a Formas a koordinuje ho KTH.  

Obrázok č. 46 Účastníci školenia na prezentácií v priestoroch Viable Cities 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

Druhý deň bol zakončený skupinovou aktivitou. Účastníci školenia sa rozdelili do pracovných skupín, 

v rámci ktorých sa viedli diskusie z určených tém:  

▪ energetická efektívnosť v ekologickom stavebníctve, 

▪ energetická efektívnosť vo výrobných procesoch, 

▪ vodík a smart mobilita, 

▪ obnoviteľné zdroje energie. 

Cieľom diskusie bolo vytvorenie prezentácie (odprezentovanej v závere pracovného dňa), ktorá bude 

obsahovať informácie o:  

▪ súčasnom stave sektora, 

▪ perspektíve a kritických aspektoch sektora, 

▪ dopadoch na odbornú prípravu, požiadavky na nové zručnosti. 
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Obrázok č. 47 Diskusia a príprava prezentácie na tému Vodík a smart mobilita 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

11. 5. 2022 (streda) 

Tretí deň školenia začal interaktívnym kvízom, ktorým koordinátorka iniciatívy predstavila účastníkom 

školenia dôležité informácie z európskeho energetického trhu. Následne sa účastníci školenia rozdelili 

do medzinárodných skupín s cieľom pripraviť ďalšie otázky po vzore práve absolvovaného kvízu. 

Úlohou jednotlivých skupín bolo prediskutovať, aké témy by formou kvízu mohli byť predstavené 

rôznym cieľovým skupinám (steakholderom) ako napr. širokej verejnosti, záujemcom o prácu 

v energetike, zamestnancom energetickej spoločnosti, študentom stredných odborných škôl. Otázky 

mali byť koncipované tak, aby poslucháčov prinútili zamyslieť sa nad problematikou energosektora 

a aby odpoveď priniesla dôležitú informáciu z energetiky. V závere aktivity jednotlivé skupiny 

odprezentovali vytvorené otázky ostatným účastníkom školenia. 
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Obrázok č. 48 Účastníci školenia diskutujú o zadanej úlohe – energokvíze 

  

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Ďalšou aktivitou počas tretieho dňa školenia bola prezentácia vybraných povolaní v energosektore 

(vybrané na predchádzajúcich pracovných stretnutiach), prezentácia pripravovaného webu iniciatívy 

a tiež prezentácie obsahu kariet jednotlivých povolaní.  

Účastníci školenia najprv pripomienkovali obsahovú štruktúru pripravovanej webovej platformy a tiež 

jeho technickú a vizuálnu stránku. Koordinátorka účastníkom (okrem voľnej diskusie a vlastných 

námetov účastníkov) pokladala vopred pripravené otázky k jednotlivým častiam webovej platformy. 

Tá bude na základe tejto spätnej väzby upravená a predpokladá sa, že aj užívateľsky príjemnejšia. 

Následne boli účastníkom školenia predstavené karty identifikovaných zamestnaní z energosektora. 

Karty zamestnaní sú ekvivalentom národných štandardov zamestnaní pripravených v rámci projektu 

Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike. Karty budú na 

webovej stránke dostupné v jazykových mutáciách zúčastnených krajín a budú obsahovať príslušné 

lokálne informácie ohľadom vzdelávania. Účastníci školenia pripomienkovali obsahovú štruktúru kariet 

povolaní a tiež ich vizuálnu stránku. Koordinátorka účastníkom (okrem voľnej diskusie a vlastných 

námetov účastníkov) pokladala vopred pripravené otázky k jednotlivým častiam kariet povolaní.  
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12. 5. 2022 (štvrtok) 

Posledný deň školenia začal diskusiou o možnostiach implementácie výsledkov iniciatívy WATT ELSE. 

Účastníci školenia prezentovali návrhy a možnosti šírenia povedomia o iniciatíve vo svojej krajine. 

Medzi predložené návrhy patrili: prezentácia v rámci zamestnávateľskej organizácie, mediálne výstupy 

a Priebežné správy zverejnené v rámci projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v Slovenskej republike), prezentácia v rámci veľtrhov pracovných príležitostí (Rumunsko), 

prezentácia študentom univerzít (Taliansko, Francúzsko, Grécko) a pod. 

Nasledovala prezentácia tajomníka Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu Ing. Michala Kittu, 

ktorý účastníkom školenia odprezentoval projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v Slovenskej republike, prácu sektorových rád a projektový výstup – stratégiu rozvoja ľudských 

zdrojov v sektore energetika, plyn a elektrina v horizonte 2030. Predstavil stratégiu za sektor 

energetika, plyn a elektrina vrátane jej jednotlivých častí (analýza aktuálneho stavu, prognózy, PESTLE, 

SWOT, inovácie, sektorové opatrenia). Účastníkom priblížil, ako stratégia vznikala a kto sa na jej tvorbe 

podieľal. Dokument účastníkov mimoriadne zaujal, nakoľko aj z pohľadu medzinárodného publika sa 

jedná o jedinečný dokument. Účastníci ocenili jeho komplexnosť a v závere položili niekoľko 

doplňujúcich otázok.  
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Obrázok č. 49 Prezentácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 pre sektor 
energetika, plyn a elektrina 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V rámci programu štvrtého dňa školenia prebehla aj návšteva energetického start-upu Phoenix 

BioPower. Phoenix BioPower vyvíja systémy výroby energie spaľujúce biomasu. Zariadenie TopCycle 

spaľujúce biomasu je vysokotlakové a integrované zariadenie na premenu biomasy na energiu. 

Splyňovaním biomasy v kombinácii s procesom vysokotlakovej plynovej turbíny a masívnym 

vstrekovaním pary sa dosahuje bezprecedentná účinnosť konverzie. Spolu so svojou plánovateľnou 

výrobnou kapacitou a najlepšou celkovou účinnosťou vo svojej triede zmení závod v budúcnosti spôsob 

výroby obnoviteľnej energie. Poslaním Phoenix BioPower je do roku 2030 dosiahnuť 60 % elektrickej 

účinnosti z biomasy. Do roku 2023 plánujú vstúpiť na trh s elektrickou účinnosťou nad 50 %. 

Zakladatelia Phoenix BioPower účastníkom školenia predstavili aj funkčný model budúceho zariadenia. 

Model je aktuálne plne funkčný a slúži na testovanie procesov.  
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Obrázok č. 50 Účastníci školenia na prehliadke Phoenix BioPower 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V závere štvrtého dňa Odznela prezentácia KTH vrátane možností štúdia, medzinárodnej spolupráce, 

inovatívnych a patentových laboratórií a spolupráci so štátom na poli ľudských zdrojov. Následne 

koordinátorka vyzvala všetkých na podanie spätnej väzby vrátane osobných prínosov pre účastníkov.  

Obrázok č. 51 Účastníci pracovného stretnutia v priestoroch KTH 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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5.3.3 EVTA  

Obrázok č. 52 Partnerstvo EVTA 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V rámci získavania príkladov dobrej praxe z inšpiratívnych zahraničných krajín sa Ing. Dana Mažgútová, 

PhD., tajomníčka Sektorovej rady pre vzdelávanie výchovu a šport, ako delegovaná zástupkyňa 

Realizačného tímu SRI, v máji 2022 zúčastnila pracovných rokovaní a workshopov v Marseille, vo 

Francúzsku. Spoločnosť Trexima Bratislava, spol. s r. o, ako realizátor Národného projektu SRI, je 

právoplatným členom EVTA – European Vocational Training Association (Európske združenie 

odborného vzdelávania) a aktívne sa podieľa na zvyšovaní kvality odborného vzdelávania a prípravy. 

Cesta k zvyšovaniu kvality vzdelávania je na základe poznania jednotlivých systémov a poznania cieľa, 

kam vzdelávanie smeruje. Nevyhnutnosť získavania skúseností a príkladov dobrej praxe zdôraznili vo 

svojich vystúpeniach Giorgio Sbrissa, prezident EVTA, Christophe Sadok, Vice-Prezident EVTA a Giulia 

Meschino, riaditeľka a generálna sekretárka EVTA.  

Prezident EVTA, pán Giorgio Sbrissa položil vo svojom úvodnom príhovore otázku, kto sme, odkiaľ 

prichádzame? V roku 2018 vzniklo nové vedenie EVTA, bola vytvorená nová webová stránka, bol 

rozšírený pracovný tím, prijatý strategický projekt VENHANS, boli prijatí noví členovia. Dnes, v roku 

2022 EVTA realizuje 20 EÚ projektov, existuje nová štruktúra sekretariátu, nové partnerstvá a 

spolupráca na inštitucionálnej úrovni.  
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Hlavné priority EVTA pre rok 2022 sú: 

▪ sociálna inklúzia a diverzita; 

▪ digitálna transformácia; 

▪ problematika životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám; 

▪ demokratická participácia. 

Nová stratégia EVTA bude realizovaná prostredníctvom 3 pilierov a aktivít:  

▪ 1. Pilier – viditeľnosť – byť viditeľný na európskej úrovni, byť medzinárodne aktívny, externá 

reprezentatívnosť smerom k tvorcom politiky, propagácia a vytváranie sietí (externé a interné), 

priviesť EVTA medzi kľúčových hráčov vo vzdelávacom európskom ekosystéme; 

▪ 2. Pilier – politika spolupráce – čo potrebuje trh práce, spolupráca s verejnou, štátnou správou: 

inovačný, podstatný a dopredu smerujúci perspektívny politický štartovací program, formovanie 

politického dialógu o OVP; 

▪ 3. Pilier – posilnenie kapacity siete – podpora členov k sieťovaniu, vytváraniu medzinárodných 

partnerstiev a medzinárodných stratégií. 

Účastníci pracovného stretnutia sa zaoberali aj aktuálnymi otázkami, ako sú: 

▪ Sociálna inklúzia a diverzita;  

▪ Digitálna transformácia: 

- Digitálne zručnosti a pracovné platformy; 

- Podpora digitálnej transformácie zameranej na človeka (Europian Commition: Digital 

Education Action Plan (2021 – 2027)); 

- Veľa príležitostí – nové zamestnania alebo lepšie pracovné podmienky s digitálnou pomocou 

(Eurostat: vo veku 16-74 má základné digitálne zručnosti 54 %, do roku 2030 by to malo byť 

najmenej 80 %); 

▪ Environment a boj proti klimatickým zmenám; 

▪ Participácia na demokratickom živote; 

▪ Covid akceleroval využívanie on-line nástrojov; 

▪ Centrá odbornej excelentnosti; 

▪ Zelená transformácia – čo to znamená pre OVP?; 

▪ Planetárne hranice – biodiverzita; 
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▪ Sociálne základy; 

▪ Vplyv na trhy práce – všetky pracovné miesta sa stávajú ekologickejšími; 

▪ Kompetencie, zručnosti, postoje, vedomosti, hodnota; 

▪ Vzdelávanie v oblasti občianstva a účasť na demokratickom živote; 

▪ Vzdelávací systém a vzdelávacie inštitúcie by mali byť demokratické, mali by byť blízko komunity, 

ktorej poskytujú svoje služby;  

▪ Školy sú často blízko seba, avšak vzdelávajú individuálne; 

▪ Neformálne vzdelávanie by malo byť realizované v úzkej spolupráci; 

▪ Problematika integrácie žiakov; 

▪ Existuje rôzna história škôl, krajín – školy sa musia rozhodnúť sami, ako implementovať 

vzdelávanie, implementovať občianstvo do vzdelávania, zadefinovať čo zohráva kľúčovú úlohu v 

demokratickom vzdelávaní. 

Obrázok č. 53 Projekt VENHANS 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI  

Giulia Meschino sa v rámci prezentácie projektu VENHANS (VET European Networking Enhacement – 

Európska sieťová angažovanosť) zamerala na medzinárodnú spoluprácu a vytváranie partnerstiev. 

Medzinárodná spolupráca by mala byť sústredená na medzinárodné stratégie, kvalitu a excelentnosť 

vzdelávania, na vedomosti a zručnosti v odbornom vzdelávaní a príprave.  
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Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave: 

▪ spočíva v sieťovaní, v prenose skúseností; 

▪ je v príležitostiach pre medzinárodné aktivity; 

▪ je vzdelávanie bez hraníc; 

▪ je v poznaní potrebných zručností; 

▪ v hľadaní vlastnej vzdelávacej cesty; 

▪ je všade – bez spolupráce sa nedá zvyšovať kvalita; 

▪ je v spolupráci pod zastrešujúcou sieťou, kedy je možný rozvoj partnerského učenia sa online, 

s využívaním školiacich nástrojov, školení a medzinárodných aktivít; 

▪ v propagácii osvedčených postupov; 

▪ v spolupráci s „trénermi" z medzinárodného prostredia. 

Nezanedbateľnou je i otázka, ako efektívne sa vynakladajú finančné prostriedky na vzdelávanie? Ako 

sa absolventi uplatňujú v odbore, v ktorom študovali?  

Obrázok č. 54 Informácie o projekte VENHANS 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI  
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Obrázok č. 55 Cieľové skupiny v odbornom vzdelávaní a príprave v rámci projektu VENHANS 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI  

Cieľovými skupinami v odbornom vzdelávaní a príprave sú poskytovatelia vzdelávania, spoločnosti, 

zodpovední tvorcovia európskych a národných politík vzdelávania, učitelia, poskytovatelia vzdelávania, 

lektori, riadiaci pracovníci. Vzdelávanie je určené pre súčasných i budúcich študentov, celkovo – pre 

občanov jednotlivých krajín. Je nevyhnutné uplatniť pri vzdelávaní aj metódu gamifikácie, aby sa 

vzdelávanie stalo pozitívnou, neopakovateľnou skúsenosťou.  

Na poli vzdelávania je dôležité: 

▪ vytváranie partnerstiev – rozšírené partnerstvo – podpora postoja aktérov v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy na vytváranie sietí prostredníctvom vymenovania skupiny odborníkov, ktorá 

určí, ktoré krajiny majú neuspokojivú úroveň reprezentatívnosti; 

▪ Sieťovanie EÚ – zamerané na vytváranie sietí, na vytvorenie inovatívneho, jednoduchého a 

efektívneho spôsobu zapojenia spoločností do činností odbornej prípravy v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy; 

▪ Katalóg excelentnosti značky kvality (ďalej len “QL”) – šírenie zásad a metód kvality a 

excelentnosti, rozšírenie iniciatívy QL a ponúkanie poskytovateľom odborného vzdelávania a 

prípravy príležitosť získať a propagovať koncepcie excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ Medzinárodné expertné skupiny EVTA – posilnenie spolupráce s CEDEFOP-om pri spätnej väzbe 

pri vymedzovaní stratégií implementácie politík EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 
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Na rokovaní v Marseille vystúpil so svojím príspevkom Jose Manuel Galvin Arribas, ETF – senior expert 

na rozvoj ľudského kapitálu a koordinátor pre odbornú excelentnosť projektu „NETWORK FOR 

EXCELLENCE” (SIEŤ PRE EXCELENTNOSŤ): 

▪ medzinárodná spolupráca môže veľmi intenzívne ovplyvňovať domáce rozhodnutia; 

▪ je nevyhnutné podporovať orientáciu, operácie a vývoj v oblasti OVP; 

▪ rozhodujúce sú atribúty zručností a vedomostí na vysokej úrovni, ktoré sa majú vykonávať v 

globálnom/medzikultúrnom svete; 

▪ hlavné ovplyvňujúce faktory v OVP sú ekonomické – politické – sociokultúrne a akademické; 

▪ cieľ – mobilita odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ rozvíjať krajiny;  

▪ vytváranie partnerstiev – transnacionálne a internacionálne; 

▪ medzinárodné školiace programy; 

▪ kvalifikácie; 

▪ medzinárodné/multikultúrne zručnosti a kompetencie; 

▪ mobilita; 

▪ platformy – miestne-internacionálne ekosystémy; 

Pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy sú na podporu ľudských kapacít, ich začlenení a 

podpore rovnosti príležitostí dôležitými verejné aj súkromné inštitúcie, podporujúce excelentnosť 

partnerstiev v oblasti vzdelávania a rozvoj zručností pracovnej sily. Cieľom je nielen zviditeľniť a uznať 

konkrétne úspechy a záväzky, ale aj oceniť kvalitu excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy a 

vytvárať dôkazy na podporu odborného vzdelávania a prípravy. 

Na digitálnu a zelenú transformáciu sa môžeme v oblasti OVP pripraviť aj prostredníctvom:  

▪ Strategickej politiky vedúcej k reforme VET; 

▪ Medzinárodnej spolupráce; 

▪ Centier pre OVP – „stroje“ pre zlepšovanie VET; 

▪ Príkladov dobrej praxe inštitucionálneho vodcovstva – VET školy, vzdelávacie inštitúcie; 

▪ Zavádzania zmien, neustáleho rozvoja pokroku; 

▪ Vzdelávania učiteľov – ich pedagogický a profesionálny rozvoj; 

▪ Efektívnych partnerstiev medzi školami – verejnosťou – stakeholdermi – zamestnávateľmi; 

▪ Samohodnotiacich nástrojov; 

▪ Sociálneho začlenenia; 
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▪ Rovnosti v OVP; 

▪ Autonómneho a inštitucionálneho rozvoja; 

▪ Digitalizácie vyučovania a tréningu; 

▪ Vytvárania hodnôt pre podnikanie a komunikáciu; 

▪ Zdieľania inovácií a sociálnej inklúzie vo VET vzdelávaní; 

▪ Zjednocujúcej úlohy kariérového sprievodcu vo VET excelentnosti – vzdelávanie a operácie; 

▪ Ekologizačných reakcií v excelentnosti prostredníctvom tematických opatrení; 

▪ Vytvárania nového vyučovania – inovátori z rôznych krajín; 

▪ Projektov o virtuálnej realite, ako študenti prijímajú nové technológie, inovácie, integráciu. 

Aké sú ďalšie kroky v OVP pre roky 2022 – 2025? 

▪ Naučte sa o excelentnosti; 

▪ Uznávanie kvalifikácií; 

▪ Bolonský proces; 

▪ Pokračujúci rozvoj; 

▪ Networking – spoločné nádeje, ciele. 

Čo pre nás môže EVTA urobiť pre partnerov? EVTA podporuje aktérov vzdelávania v rámci: 

▪ Viditeľnosti – medzinárodná spolupráca, ako verejnosť vníma VET, prípravy dokumentov, 

prezentácia EVTA; 

▪ zapájania sa do vzdelávacích politík; 

▪ posilňovania kapacity. 

Barbara Archesso prezentovala Prípad osvedčených postupov v oblasti predchádzania plytvaniu 

potravinami a obehového hospodárstva: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9OMJIcvllE&t=5s 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=K9OMJIcvllE&t=5s
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Obrázok č. 56 Prezentácia z rokovania EVTA 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI  

Plytvanie potravinami je globálnym systémovým problémom. Rôzne aspekty podporujú koherentné 

koordinované odpovede vo všetkých fázach o živote potravín – zapojení musia byť všetci aktéri – od 

pestovateľov po prijímateľov potravín.  

Obrázok č. 57 Model pre VET 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI  

Pre zamedzenie plytvaniu potravinami je potrebné zamerať sa na: 

▪ Dôležitosť výcviku trénerov; 

▪ Zlepšenie kompetencií školiteľov, čo je kľúčom k dosiahnutiu dlhodobých úspechov; 

▪ Primárne zameranie sa na predchádzanie plytvaniu potravinami, nie na opätovné použitie; 
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▪ Systémový prístup k predchádzaniu vzniku odpadu a jeho znižovaniu vďaka prijatiu holistického 

súboru nástrojov, ktorý využíva výsledky existujúcich iniciatív organizovať ich, aby sa lepšie 

využívali v reštauračnom priemysle. 

Odpad z potravín je aktuálny globálny problém – stravovanie je poľnohospodársky akt a to, ako jeme, 

určuje do značného rozsahu, ako sa správame k životnému prostrediu. Aj táto téma je mimoriadne 

dôležitá pre oblasť ďalšieho smerovania OVP a potvrdzuje význam zapájania sektorov do systému 

celoživotného vzdelávania.
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 14 A JEJ 

PRÍLOHÁM  

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

 
PhDr. Ľudmila 
Ivančíková, PhD. 
(ŠÚ SR) 
 

17.6.2022 

Správa – Kapitola 4: 

- návrh na formálnu úpravu, zoznam využívaných balíkov a ich 

verzií, ako aj oznam využívaných modulov a ich verzií, by mali 

byť skôr v prílohe, než v hlavnom texte správy. 

 

Akceptované, v ďalších etapách 

projektu zohľadníme a tieto informácie 

budú presmerované do príloh. 

Ing. Miloslava 
Kováčová, MPH 
(MZ SR) 

20.6.2022 

Správa – Kapitola 2: 

- Zosúladiť používanú terminológiu – pokiaľ ide o označenie 

príslušných zdravotníckych povolaní - s platnou právnou 

úpravou. Napr. na str. 273 použitý názov zdravotníckeho 

povolania „zdravotná sestra“ nahradiť platným označením 

„sestra“,  označenie zdravotníckeho povolania „zdravotnícky 

asistent“  nahradiť v súčasnosti platným názvom tohto 

zdravotníckeho povolania „praktická sestra – asistent“.  

 
Akceptované, zapracované. 
 

  

Správa – Príloha č. 39: 

- V časti „Umožnenie zamestnania/výkonu povolania pre 

zdravotníkov z Ukrajiny“ na str. 20 v druhom odseku 

 
 

Akceptované, zapracované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

upraviť text a odstrániť/zmeniť použitý budúci čas pri 

dočasnej odbornej stáži. 

Odôvodnenie: 

Schválením legislatívy Lex Ukrajina v marci sa (od 30.3.2022) 

umožnilo využívanie inštitútu dočasnej odbornej stáže 

v ambulanciách ako aj vo všetkých zdravotníckych povolaniach 

a tento inštitút sa využíva. Pravdepodobne omylom bol v texte 

ponechaný ešte pôvodne použitý budúci čas.  

 

- Rovnako na str. 20 odporúčame text v bode 6. 

„informáciu, že stážista predložil všetky dokumenty“  

primerane upraviť/doplniť, nakoľko tieto dokumenty 

(vymenované v § 30a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.) nie 

sú v texte uvedené, resp. nie je dostatočne zrejmé, že 

zoznam požadovaných dokumentov je taxatívne upravený 

zákonom. Napr. „informáciu, že stážista predložil 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti všetky 

dokumenty v zákonom ustanovenom rozsahu“.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptované, zapracované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

- Vo štvrtom odseku na str. 20 primerane upraviť text, resp. 

doplniť informáciu týkajúcu sa dohliadajúceho 

zdravotníckeho pracovníka a jeho výkonu odborného 

dohľadu, pokiaľ ide o maximálny počet stážistov 

ustanovený zákonom.  

Odôvodnenie: 

Podľa § 30a ods. 5 zákona č 578/2004 Z. z. v prípade 

poskytovateľov poskytujúcich ambulantnú zdravotnú starostlivosť 

zákon bližšie špecifikuje nielen ďalšie osobitné požiadavky na 

dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka (najmenej trojročná 

odborná prax), ale aj podmienku, že dohliadajúci zdravotnícky 

pracovník môže vykonávať odborný dohľad najviac nad jedným 

stážistom.  

Správa – Príloha č. 39, k bodu 6.5. Návrhy na premenovanie NŠZ 

(str. 43 – 44): 

- Na koniec tohto bodu odporúčame uviesť informáciu, že 

problematika návrhov na premenovanie NŠZ nie je zatiaľ 

definitívne uzatvorená (s ohľadom na prijaté zmeny 

 
 
Akceptované, zapracované. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptované, zapracované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

legislatívy týkajúce sa ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov a zmeny pokiaľ ide o názvy/zmeny názvov 

jednotlivých špecializačných odborov, ako aj s ohľadom 

na osobitný predpis upravujúci používanie profesijných 

titulov zdravotníckych pracovníkov). T.j. budú 

predkladané ďalšie návrhy na zmenu názvov NŠZ s cieľom 

ich zosúladenia s platnou právnou úpravou a predmetná 

problematika bude prerokovaná aj na najbližšom rokovaní 

sektorovej rady.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta 
Šimonovičová 
(MDaV SR) 

20.6.2022 

Správa – Kapitola č. 1: 

- V kapitole 1.4.3.1 na strane 139 v prvom odseku 

odporúčam v zátvorke doplniť za slová „odvetvová 

koncepcia“ slová „odborného vzdelávania a prípravy“. 

- V Tabuľke č. 6 (str. 162) odporúčam zjednotiť titul pri 

mene pána Radúza Dulu v bodoch 15 a 20 (v obidvoch 

bodoch má uvedený iný titul). 

- V prílohe č. 30 (Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu) v Tabuľke č. 6 s názvom Top 10 odborov 

 
 

Akceptované, zapracované. 
 
 
 
 

 
Akceptované, zapracované. 
 
 
 
 

 

Neakceptované - v Tabuľke č. 6 sa 

uvádza 10 najlepších odborov 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

stredných škôl (str. 38) odporúčam zosúladiť názov 

tabuľky s jej obsahom. Tabuľka obsahuje zoznam 9 

stredných škôl (posledná škola je uvedená duplicitne) 

a zoznam 5 odborov.   

 

pripravujúcich absolventov pre sektor 

stavebníctva, geodéziu a kartografiu. 

Jedna škola môže mať v uvedenej 

tabuľke zastúpenia aj viackrát – 

v prípade posledných dvoch riadkov sa 

jedná síce o rovnakú školu a rovnaký 

odbor, no v prvom prípade – riadok 9 je 

to odbor s písmenovým označením N 

(postsekundárne vzdelanie 

(pomaturitné kvalifikačné štúdium)) 

a v prípade riadku 10 je to odbor 

s písmenovým označením M (úplné 

stredné odborné vzdelanie s maturitou 

bez výučného listu).  

V prípade školy SOŠ stavebná Emila 

Belluša, Staničná 4, Trenčín, sa rovnako 

jedná o tú istú školu no s dvoma 

rozdielnymi odbormi.  
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

Tabuľka podľa názvu uvádza top 10 

najlepších odborov pripravujúcich 

budúcich absolventov do sektora.  

. 

 
Termín zaslania Priebežnej správy č. 14 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 16.6.2022 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 14 jej prílohám: 20.6.2022 


