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ÚVOD 

Priebežná správa č. 15 mapuje šestnástu projektovú etapu Národného projektu Sektorovo riadenými 

inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“). Realizačný tím SRI v tomto 

období prezentoval sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov a navrhnuté opatrenia na 

zabezpečenie dostatku kvalifikovaných ľudských zdrojov v strategických sektoroch národného 

hospodárstva na pôde Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zaoberal sa tiež bilancovaním 

činnosti sektorových rád prostredníctvom hodnotenia ich funkčnosti a efektívnosti. Išlo o dotazníkové 

zisťovanie, ktoré bude komplexne vyhodnotené v ďalšej realizačnej etape. Nosnou odbornou témou 

v tomto období bola pripravovaná novelizácia zákona o službách zamestnanosti, zákon č. 5/2004 Z. z. 

V referenčnom období priebežnej správy sa realizovalo v júli predbežné pripomienkové konanie a v 

auguste medzirezortné pripomienkové konanie. Pripravovaná novela (okrem novelizácie ustanovení 

týkajúcich sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, podpory chránených dielní či sociálnej 

ekonomiky, a iných) mení a dopĺňa textáciu štatútu Aliancie a sektorových rád (ďalej len „Aliancia“), aj 

štatútu sektorovej rady. Zohľadňuje plánovanú udržateľnosť systému v ďalšom období, komplexný 

rozsah činností týchto subjektov, aktivity v ktorých sa reflektujú inovačné trendy pôsobiace na trh 

práce, prepájajú skúsenosti z aplikačnej praxe Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy 

kvalifikácií a ich aktívne pôsobenie v rámci spolupráce s rezortom práce a rezortom školstva pri 

efektívnej podpore a budovaní trhu práce na Slovensku.  

Sledované obdobie je poznačené pretrvávajúcou post pandemickou krízou, vojnou na Ukrajine, 

energetickou krízou, obavami z recesie a vládnou krízou, čo sa odzrkadľuje aj v špecifických 

regionálnych témach diskutovaných v sektorových radách a v dokumentoch predkladaných v Aktivite 

č. 1.  

Aktuálne kľúčové európske dokumenty a prieskumy sa zameriavajú na vplyv pandémie COVID-19 na 

život a prácu v celej Európskej únii, vplyv ukrajinskej krízy na zamestnanosť a problematiku práce pre 

platformy. Štúdie analyzujú nové formy pracovného úväzku a legislatívne súvislosti, súčasné politické 

a ekonomické dianie a poukazujú na kľúčové oblasti, ktoré je potrebné riešiť. Zaoberajú sa 

odporúčaniami, týkajúcimi sa Priemyslu 5.0, podpory duševného zdravia, nezamestnanosti mládeže a 

inými. Aktivita č. 1, okrem vyššie spomenutého, 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. Predkladá 
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aktualizáciu personálneho zloženia riešiteľských štruktúr SRI a prehľad štandardov schvaľovaných 

Alianciou.  

V rámci Aktivity č. 2 bola pozornosť Realizačného tímu SRI zameraná na charakteristiku vzniku nových 

ekonomických subjektov v sektorovej štruktúre SRI v období ostatných piatich rokov (t. j. v rokoch 2017 

až 2021). Výstup za každý sektor SRI obsahuje výsledky rozborov v členení podľa:  

▪ samosprávnych krajov SR,  

▪ veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) ekonomických subjektov a  

▪ právnych foriem ekonomických subjektov.  

Taktiež bola v rámci 24 sektorov SRI kvantifikovaná súhrnná miera prežitia ekonomických subjektov 

pôsobiacich v SR v sledovanom období.  

Aktivita č. 3 monitoruje rôzne zmeny súvisiace s garanciou národných štandardov zamestnaní (ďalej 

len „NŠZ“) v 24-och sektorových radách, pričom sa primárne venuje aktivitám súvisiacim 

s priraďovaním inovácií k OV/OZ, či charakteristike, nakoľko ich vplyv významne mení charakter 

zamestnaní. Expertný tím finálnych posudzovateľov spripomienkoval 4 prierezové NŠZ a pokračovala 

aj spolupráca pracovných skupín posudzujúcich výkon remeselných a viazaných živností v niektorých 

kartách zamestnaní s autormi NŠZ. Sektorové rady v tomto období primárne schvaľovali 

zaktualizované karty zamestnaní doplnené o vplyvy inovácií1. Zrealizovali sa 4 webináre zamerané na 

prezentáciu výstupov a prínosov projektu určené pre zamestnancov úradov práce, Slovenskú 

akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo, zástupcov samosprávnych krajov a zamestnancov 

základných/stredných škôl, vrátane výchovných a kariérových poradcov. Pokračovala aktivita, v rámci 

ktorej experti podľa vlastných skúseností hodnotili rozsah využívania zručností pri konkrétnych 

zamestnaniach a taktiež stanovovali vplyv inovácií na odborné zručnosti. V systéme bolo schválených 

a do databázy kompetenčného modelu doplnených 88 nových odborných vedomostí a 104 nových 

odborných zručností. V súvislosti s certifikátmi pribudlo 6 návrhov a ďalších 10 návrhov právnych 

predpisov, súvisiacich s reguláciou kvalifikačných požiadaviek v rámci zamestnaní. Za Sektorovú radu 

pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov bola zrealizovaná analýza 23-och povolaní, a to i v 

nadväznosti na aktuálnu ponuku akreditovaných kurzov ďalšieho vzdelávania a priradenia 

stredoškolských a vysokoškolských odborov vzdelávania. 

 
1 nielen na OV/OZ a charakteristiku, ale aj na všeobecné kľúčové kompetencie a špecifické kľúčové 
kompetencie 
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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 (ďalej len „IS NSP/SRI“). Zámerne sú tieto dve oblasti zlúčené v rámci jednej aktivity, 

aby sa zabezpečilo správne nasadenie týchto systémových nástrojov. Ide o významný predpoklad 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. 

Najvýznamnejšou aktivitou v sledovanom období bolo spustenie nového modulu na prezentáciu 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a sektorových partnerstiev na stránke 

www.sustavapovolani.sk.  

Aktivita č. 5 sa zameriava na zahraničné skúsenosti v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vzdelávania vo 

vybraných inšpiratívnych krajinách. Cieľom Aktivity č. 5 je ukázať, ako sa dlhodobá stratégia štátu 

v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu realizuje v porovnateľných krajinách a ktoré z nástrojov a metód 

používaných v zahraničí by si mali osvojiť príslušné slovenské pracoviská, pokiaľ majú záujem posilniť 

postavenie Slovenska vo svete. V sledovanom období boli vyhodnocované tie opatrenia z Českej 

republiky, Francúzka, Holandska, Poľska, Rakúska, Nemecka, USA a Nového Zélandu, ktoré môžu byť 

pre Slovensko inšpiratívne. 

V nasledujúcom období budú kľúčovou aktivitou ďalšie rokovania na ústredných orgánoch štátnej 

správy — Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstve životného prostredia 

Slovenskej republiky, Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstve 

financií Slovenskej republiky za účelom prezentácie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov. 

Pripravujú sa záverečné rokovania sektorových rád, počas ktorých sa bude bilancovať a zhodnocovať 

ich činnosť v období 2019 – 2022 a diskutovať o ich ďalšom pôsobení. Plánuje sa sumarizácia a 

vyhodnocovanie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád a celkové zhodnotenie dosiahnutých 

výsledkov Národného projektu SRI keďže k 31.12.2022 sa končí realizácia verejnej zákazky.  

  

http://www.sustavapovolani.sk/
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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  

Európsky priemysel je kľúčovou hnacou silou hospodárskych a spoločenských zmien, ktorými v 

súčasnosti Európa prechádza. Aby si priemysel udržal svoje miesto a kľúč k prosperite, musí byť lídrom 

digitálnej a ekologickej transformácie. Priemysel 5.0 – Transformačná vízia Európy poskytuje víziu 

priemyslu, ktorá sa zameriava nielen na efektívnosť a produktivitu ako jediné ciele, ale posilňuje úlohu 

a prínos priemyslu pre spoločnosť. Do centra výrobného procesu kladie blaho pracovníka a využíva 

nové technológie na zabezpečenie prosperity nad rámec pracovných miest a rastu, pričom rešpektuje 

výrobné limity planéty. Priemysel môže zohrávať aktívnu úlohu pri riešení spoločenských výziev 

vrátane ochrany zdrojov, zmeny klímy a sociálnej stability. Posilňuje postavenie pracovníkov, ale rieši 

aj vyvíjajúce sa potreby zručností a odbornej prípravy zamestnancov. Je prospešný pre planétu, pretože 

uprednostňuje modely obehovej výroby a podporuje technológie, ktoré zefektívňujú využívanie 

prírodných zdrojov. Revízia existujúcich hodnotových reťazcov a postupov spotreby energie môže tiež 

zvýšiť odolnosť priemyslu voči vonkajším šokom, ako je napríklad kríza COVID-19. 

Priemysel 5.0 prispieva k 3 prioritám Komisie: "Hospodárstvo, ktoré funguje pre ľudí", "Európska 

zelená dohoda" a "Európa pripravená pre digitálny vek". Prvky súvisiace s Priemyslom 5.0 sú už 

súčasťou hlavných politických iniciatív Komisie, a to: 

▪ prijatie prístupu zameraného na človeka v oblasti digitálnych technológií vrátane umelej 

inteligencie (návrh nariadenia o umelej inteligencii), 
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▪ zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia európskych pracovníkov, najmä v oblasti digitálnych 

zručností (akčný plán pre zručnosti a digitálne vzdelávanie), 

▪ moderný, zdrojovo efektívny a udržateľný priemysel a prechod na obehové hospodárstvo 

(Európska zelená dohoda), 

▪ globálne konkurencieschopný a špičkový svetový priemysel, urýchlenie investícií do výskumu a 

inovácií (Priemyselná stratégia). 

Toto je len niekoľko príkladov, ktoré poukazujú na silné prepojenie medzi transformáciou priemyslu a 

ďalšími spoločenskými zmenami. 

Priemysel 5.0 ovplyvní celú spoločnosť, ako aj všetky doterajšie modely práce a fungovania.  

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

zaväzujúce Slovenskú republiku na aktivity v kľúčových oblastiach hospodárstva  

Dňa 27. apríla 2022 sa uskutočnil okrúhly stôl na vysokej úrovni o Priemysle 5.0, na ktorom sa stretli 

vedúci predstavitelia priemyslu, priemyselných zainteresovaných strán a členov expertnej skupiny 

pre hospodárske a spoločenské vplyvy výskumu a inovácií (ďalej len „ESIR“), aby sa dohodli na 

prioritných opatreniach na podporu Priemyslu 5.0. Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia širokého 

spektra priemyselných odvetví. Podkladom na toto stretnutie boli opatrenia uvedené v politickom 

dokumente ESIR "Priemysel 5.0: Transformačná vízia pre Európu – riadenie systémových transformácií 

smerom k udržateľnému priemyslu". V tomto stručnom dokumente sa skupina expertov zasadzuje za 

hlbokú dvojitú (ekologickú a digitálnu) transformáciu priemyslu v Európe.2 

Okrúhly stôl otvoril Peter Dröll, riaditeľ pre prosperitu z Generálneho riaditeľstva pre výskum a 

inovácie, ktorý predstavil Sandrine Dixson-Declève, predsedníčku ESIR, na podnet ktorej bol okrúhly 

stôl zvolaný. Predsedajúca Sandrine Dixson-Declève predstavila kľúčové prvky nariadenia ESIR o 

Priemysle 5.0 vrátane hlavných navrhovaných opatrení. Zdôraznila, že prechod na Priemysel 5.0 je 

obrovským skokom a zdôraznila, že vzhľadom na súčasné množstvo kríz, ktoré vedú k vzniku stresových 

situácií, potrebuje priemysel správny signál, pokiaľ ide o smerovanie politiky. Uviedla tiež, že občania 

mobilizujú podporu pre ukrajinský ľud a hnutie Black Lives Matter, pričom poukázala aj na kampaň 

„Grety Thunbergovej“ ako hnaciu silu tohto zvýšeného pocitu sociálnej zodpovednosti. Trvala na tom, 

že pri snahe o zníženie nákladov je potrebné pozerať sa na problémy nielen z hľadiska ponuky, ale aj 

 
2 Industry 5.0 Roundtable meeting report, dostupné online KI0622212ENN.en.pdf 

file:///C:/Users/pekarikova/Downloads/KI0622212ENN.en.pdf
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dopytu, pričom zdôraznila, že hospodárska súťaž sa netýka len znižovania cien, ale aj zvyšovania 

prosperity a rešpektovania hraníc planéty. Priemysel môže byť hnacou silou zmeny. Európa by mala 

byť vedúcim príkladom pri dosahovaní cieľa účelnej digitalizácie, ktorá rešpektuje hranice našej planéty 

prostredníctvom odolnosti a udržateľnosti. Zdôraznila, že kľúčovým chýbajúcim článkom je v 

súčasnosti riadenie. Nie je možné zabaliť nové myslenie do starého rámca. Je potrebný politický rámec, 

ktorý zahŕňa triezve riadenie. 

Účastníci okrúhleho stola preskúmali a prediskutovali opatrenia, ktoré navrhol ESIR a poukázali na 

podnikové riadenie, primerané rámcové podmienky (vrátane stimulov pre investorov), vhodné 

ukazovatele a posilnenie postavenia a zapojenie pracovníkov ako kľúčové faktory úspechu. 

Podnikateľské prostredie a globálne hodnotové reťazce v súčasnosti zažívajú obdobie neistoty v 

dôsledku kombinovaného vplyvu klimatických zmien, pandémie COVID-19 a ruskej invázie na Ukrajinu. 

To radikálne mení politické a hospodárske prostredie a vytvára potrebu zásadných zmien v politike, 

priemysle, spoločnosti a riadení. Podľa názoru účastníkov okrúhleho stola sú výzvy, ktorým čelíme, 

obrovské: na realizáciu Agendy OSN 2030 sa svet musí zmeniť v tomto desaťročí spôsobom, ktorý 

presahuje všetky zmeny v nedávnej histórii. Je dôležité, aby sa Európa nevrátila k paradigmám 

neudržateľného priemyslu (napr. Priemysel 3.0), ale namiesto toho sa chopila príležitosti a prijala 

Priemysel 5.0. Súčasné krízy môžu slúžiť ako podnet na hlboké zmeny smerom k odolnejšiemu a 

udržateľnejšiemu systému. Už teraz existuje silný tlak trhu, ktorý musí byť sprevádzaný vhodnými 

rámcovými podmienkami a politikou. Tie by mali zahŕňať normy zamerané na budúcnosť, rýchlejšie 

udeľovanie povolení, postupy umožňujúce rozvoj infraštruktúry, presné definície a strategické 

využívanie verejného obstarávania pre ekologické výrobky a verejné statky. Účastníci okrúhleho stola 

zároveň uznali, že EÚ musí zabezpečiť rovnaké podmienky ako globálni konkurenti. Spôsob, ako to 

dosiahnuť, je vytvoriť ekvivalenty mechanizmu úpravy uhlíkových hraníc v regiónoch a zároveň sa 

vyhnúť príliš rigidnej štruktúre v rámci Európy. Účastníci sa zhodli na tom, že implementácia Priemyslu 

5.0 spôsobí, že európsky priemysel a inovačný ekosystém bude odolný.  

Súčasné narušenia podnikateľského prostredia (vyplývajúce zo zmeny klímy, COVID-19 a ruskej invázie 

na Ukrajinu) zdôrazňujú význam odolnosti v Priemysle 5.0. Tradičné prístupy zamerané na jednotlivé 

odvetvia často nereagujú na takéto narušenia účinne, kreatívna medzisektorová spolupráca ale môže 

zvýšiť odolnosť hodnotových reťazcov. Jedným z príkladov je napr. spolupráca medzi 

agropotravinárskym sektorom a sektorom solárnej energie, ktorá viedla k vzniku „agrovoltaiky“, čo 

zvyšuje odolnosť oboch sektorov a ponúka aj udržateľnejší prístup k výrobe potravín. Najdôležitejšie je 

zvážiť spoločné politické nástroje, ktoré zabezpečia, že transformácia bude skôr systémová ako 
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sektorová, čím sa optimalizujú vzťahy a synergie medzi sektormi a medzi existujúcimi politickými 

rámcami vrátane určitých akoby „skrytých pokladov“ v rámci súčasnej regulačnej štruktúry. 

Účastníci okrúhleho stola zdôraznili význam Priemyslu 5.0, ktorý mení povahu digitalizácie. Spoločnosti 

riadené Priemyslom 5.0 sa snažia využiť digitalizáciu ako spôsob napĺňajúci účel spoločnosti a nie ako 

prostriedok na zvýšenie efektívnosti. Takéto „účelovo orientované spoločnosti“ využívajú schopnosti 

vlastných zamestnancov, aby zvýšili výkonnosť a priniesli výraznú konkurenčnú výhodu. Účelovo 

orientované spoločnosti sa ukázali byť odolnejšie voči narušeniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 

ako spoločnosti orientované iba na zisk. Medzi takéto účelovo orientované spoločnosti často patria 

MSP. Mnohé z nich sú veľmi inovatívne a snažia sa o ľahký prístup k flexibilným výrobným zariadeniam. 

Hlavnými aktívami takýchto MSP sú často skúsenosti a odborné znalosti ich zamestnancov a 

pracovníkov; prístup zameraný na človeka, vrátane posilnenia postavenia prostredníctvom podpory 

technológií, môže tieto aktíva ochrániť. MSP tak môžu byť jednou z hnacích síl Priemyslu 5.0. Na to, 

aby sa priemysel skutočne stal „gamechangerom“ a plne si osvojil Priemysel 5.0, bude tiež musieť 

zmeniť svoj vzťah s akcionármi, tvorcami politiky a zákazníkmi a katalyzovať radikálne nové 

partnerstvá. 

Hoci priemysel je pri implementácii Priemyslu 5.0 kľúčovým hráčom, zmenu nie je možné dosiahnuť 

bez vhodných rámcových podmienok zabezpečených EÚ, národnými a miestnymi riadiacimi 

inštitúciami. Smerovanie, súdržnosť a vhodné stimuly na politickej úrovni považujú priemyselní aktéri 

za nevyhnutné. Priemysel zdôrazňuje potrebu konať rýchlo, pretože nasledujúce roky budú 

rozhodujúce na to, aby sa v Európe vytvoril politický rámec, ktorý bude vhodný pre udržateľné a odolné 

hospodárstvo a spoločnosť. Účastníci okrúhleho stola uznali, že čoraz zložitejšia klimatická 

a geopolitická situácia si vyžaduje bezprecedentnú reformu politiky a viacerých politických oblastí. To 

predstavuje pre rozhodovacie orgány niekoľko výziev. Po prvé, je dôležité zabezpečiť súdržnosť 

a jasnosť pravidiel (napr. podrobne uviesť, čo sa presne rozumie pod pojmom ekologické zdroje 

energie). Po druhé, vlády musia zvládnuť krehkú rovnováhu medzi smerovaním verejných investícií do 

riešenia krátkodobých núdzových situácií a potrebnými investíciami do dlhodobého budovania 

odolnosti. Po tretie, vlády budú musieť zaviesť krátkodobé aj dlhodobé politické páky na podporu 

vhodných rámcových podmienok. Okrem toho budú musieť byť vlády nápaditejšie, pokiaľ ide o nové 

modely vlastníctva, ako sú napríklad „pro-spotrebiteľské“ prístupy. 

V tejto súvislosti identifikovali zainteresované priemyselné strany niekoľko prioritných oblastí vládnych 

opatrení na podporu pokroku v oblasti Priemyslu 5.0: 
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▪ spolupráca s priemyslom – nové typy partnerstiev v oblasti spolutvorby, ktoré presahujú rámec  

▪ vyčíslenia nákladov na externé faktory; stanovenie transparentných pravidiel pre udržateľné 

riadenie podnikov; 

▪ zabezpečenie jasného smerovania politiky (vrátane posilnenej koherencie politiky s dlhodobými 

cieľmi); 

▪ zavedenie prísnych noriem udržateľnosti a zabezpečenie transparentnosti a sledovateľnosti; 

▪ podpora ekologického verejného obstarávania; 

▪ riešenie otázok energetickej a materiálovej závislosti na medzinárodnej úrovni; 

▪ začlenenie sociálneho riadenia a sociálnej podmienenosti do politického rámca; 

▪ prepracovanie existujúcich právnych predpisov s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnejšie 

postupy udržateľnosti, ktoré zahŕňajú zmysluplné modely dodržiavania predpisov, ako sú pravidlá 

podávania správ a modelovania, ktoré stelesňuje systém EÚ pre environmentálne manažérstvo a 

audit (EMAS). 

Odznelo, že na implementáciu Priemyslu 5.0 je vhodnejšia tradícia kontinentálneho európskeho 

občianskeho práva, ako anglosaské zvykové právo. Podľa občianskeho práva je povinnosť vykladať 

zmluvné podmienky v dobrej viere v záujme zmluvných strán. To je v kontraste s prístupom v iných 

častiach sveta, kde platí zásada, že čo nie je vylúčené, je povolené. Občiansky zákonník posilňuje 

transparentnosť a prispieva k budovaniu dôvery medzi zmluvnými stranami. Táto transparentnosť a 

dôvera môže zasa podporiť úsilie o udržateľnosť (napríklad pri vytváraní viacstranných konglomerátov) 

a orientáciu na človeka. To by sa dalo považovať za „skrytý poklad“ v súčasnej právnej štruktúre. 

Finančné trhy sú kľúčovým aktérom implementácie Priemyslu 5.0, pretože investovanie kapitálu do 

vhodných oblastí môže určovať výsledky pre spoločnosť ako celok, preto môžu investori riadiť 

transformáciu správnymi rozhodnutiami. Účastníci nazvali transformáciu financií pojmom "Financie 

5.0". Odznel názor, že investície súkromného sektora je potrebné múdro nasmerovať na dosiahnutie 

spoločných spoločenských cieľov. V tejto súvislosti je veľmi dôležité identifikovať a vytvoriť verejno-

súkromné partnerstvá v najdôležitejších oblastiach. Väčšie zapojenie občanov do finančných investícií 

pomôže nasmerovať súkromné investície tak, aby sa dosiahli spoločenské ciele. Zlepšenie prístupu 

občanov ku kapitálu, úverom a pôžičkám by mohlo byť základným nástrojom na únik z chudoby, 

vytváranie zamestnanosti a budovanie bohatstva. Spolu s podporou inkluzívnosti a posilňovaním 

odolnosti finančného systému, spolu s jeho schopnosťou podporovať investície do MSP by to podporilo 

implementáciu Priemyslu 5.0. Financovanie musí byť od začiatku cielené a musí fungovať 

prostredníctvom lepšie definovaných, na hodnote založených fiškálnych nástrojov a signálov a 

prostredníctvom využívania zelených dlhopisov a dlhopisov udržateľnosti. 
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Účastníci okrúhleho stola zdôraznili, že na meranie skutočného pokroku sa potrebujeme zamerať na 

meranie vplyvu. Merania vplyvu musia ísť nad rámec tradičných ekonomických ukazovateľov a 

zameranie sa výlučne na vstupy a výstupy (napr. množstvo emisií CO2, ktorým sa zabránilo). Merania 

musia zachytávať úroveň prínosu priemyslu pre spoločnosť, pre životné prostredie a blahobyt („People 

- Planet – Prosperity“). To je nevyhnutné na zmenu myslenia smerom k dlhodobejším cieľom. 

Predpokladom toho sú zmeny v podnikateľských perspektívach. Napríklad namiesto zamerania sa na 

štvrťročné správy by podniky mali venovať viac pozornosti výročným správam a trendom. Nedávno 

zverejnený index výkonnosti EÚ v oblasti transformácie poskytuje zaujímavé poznatky v tejto oblasti. 

Ukazuje, že krajiny, ktoré sú vo všeobecnosti považované za "lídrov v oblasti transformácie", pretože 

dosahujú dobré hospodárske a sociálne výsledky, často zaostávajú v oblasti environmentálnej 

transformácie. Preto je ich vedúce postavenie v oblasti transformácie ohrozené. Realistická 

ekonomická analýza opatrení na presadenie transformácie musí zahŕňať posúdenie alternatívnych 

nákladov vrátane nákladov na neúspech transformácie. 

Bolo poukázané na to, že efektívna implementácia Priemyslu 5.0 vyžaduje vnútorne inkluzívny proces. 

Spravodlivý prechod možno dosiahnuť len prostredníctvom rokovaní. To musí zahrnúť všetky 

zainteresované strany, ktoré by mali prevziať povinnosť iniciovať spoluvytváranie vo svojich sférach 

pôsobenia. Ide o mobilizáciu kolektívnej inteligencie, v neposlednom rade zohľadnením skúseností 

pracovníkov ako aktíva a zdroja inovácií. Zároveň je potrebné budovať odolnosť prostredníctvom 

systémovej transformácie. To sa môže dosiahnuť zlepšením inovácií v oblasti infraštruktúry spolu s 

inováciami v oblasti politiky a spojením príslušných zručností a kolektívnej inteligencie v duchu 

radikálnej spolupráce. V podobnom duchu si splnenie cieľov Priemyslu 5.0 vyžiada konfrontáciu a 

riešenie vplyvu priemyselnej transformácie na geografické a sociálne rozdiely nielen medzi európskym 

Východom a Západom, ale aj medzi globálnym Severom a globálnym Juhom. Prehlbuje sa digitálna 

priepasť medzi vyspelými krajinami, ktoré vidia digitalizáciu ako významnú príležitosť na zlepšenie 

bohatstva a blahobytu, a menej vyspelými krajinami, v ktorých obyvateľstvo považuje digitalizáciu za 

príčinu zintenzívnenia a dehumanizácie práce. Priemysel 5.0 môže tento trend zvrátiť smerom k väčšej 

sociálnej fragmentácii a riešiť z toho vyplývajúce ohrozenie súdržnosti spoločnosti a európskeho 

sociálneho modelu. Viacerí účastníci zdôraznili, že súdržnosť medzi politickými nástrojmi EÚ je v tomto 

ohľade nevyhnutná. Poukázalo sa na to, že hoci má EÚ k dispozícii mnoho nástrojov, je potrebné pri 

ich vykonávaní venovať väčšiu pozornosť podmienenosti dosahovania sociálnych cieľov a cieľov v 

oblasti inklúzie. 

Hlavným záverom okrúhleho stola bolo, že by sa malo vyvinúť ďalšie úsilie na to, aby sa Priemysel 5.0 

stal strategickou prioritou EÚ. V tejto súvislosti sa povzbudila pozitívna spätná väzba od člena kabinetu 
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komisára Gabriela, ktorý zdôraznil význam Priemyslu 5.0 pre európsky výskum a inovácie. Útvary 

Komisie budú v nadväznosti na to, v spolupráci s priemyslom, hlbšie skúmať ako urýchliť zavádzanie 

Priemyslu 5.0. V tejto súvislosti sa bude venovať pozornosť zabezpečeniu súdržnosti opatrení v rôznych 

oblastiach politiky, aby sa maximalizoval impulz smerom k Priemyslu 5.0. Útvary Komisie budú zároveň 

v plnej miere využívať program Horizont Európa s cieľom maximalizovať vplyv európskeho výskumu a 

inovácií na napredovanie poznatkov a pochopenia osvedčených postupov pre Priemysel 5.0, vrátane 

identifikácie prekážok brániacich jeho širokému prijatiu. Vychádzajúc z pozitívnej odozvy na politickú 

správu o Priemysle 5.0 počas okrúhleho stola, zo strany vedúcich predstaviteľov priemyslu, sa bude 

ESIR zaoberať myšlienkami, ktoré odzneli pri okrúhlom stole.  

Konferencia Spoločnosť 5.0 2022 

Druhá medzinárodná konferencia o Spoločnosti 5.0 sa konala v termíne 20. do 22. júna 2022 

(organizačne bola zastrešená Univerzitou aplikovaných vied a umení FHNW v severozápadnom 

Švajčiarsku).3 Sériu výročných konferencií spoločne organizuje zoskupenie univerzít z celého sveta.4 

Spoločnosť 5.0 možno definovať ako prijatie sociálno-technickej perspektívy spoločnosti zameranej na 

človeka, ktorá vyvažuje udržateľný hospodársky pokrok s riešením sociálnych problémov. Sociálno-

technická perspektíva Spoločnosti 5.0 prepája kyberpriestor (virtuálny technologický priestor) a fyzický 

(reálny) priestor. Cieľom Spoločnosti 5.0 je vytvoriť spoločnosť, v ktorej sa sociálne problémy riešia 

prostredníctvom technologických inovácií štvrtej priemyselnej revolúcie (napr. internet vecí, veľké 

objemy údajov, umelá inteligencia a ekonomika zdieľania) do priemyslu a spoločenského života. 

Spoločnosť 5.0 sa zaoberá príležitosťami a výzvami 21. storočia. Problémy ako zmena klímy, migrácia 

a spotreba zdrojov sa musia riešiť spoločne a globálne s využitím možností, ktoré ponúka technologický 

vývoj. Ciele trvalo udržateľného rozvoja, ako sú riešenie chudoby a vzdelávanie, si vyžadujú 

medzinárodné úsilie. Skúsenosti získané z pandémie COVID-19 môžu mať významný vplyv na riešenie 

globálnych výziev a krízových situácií. Technologický pokrok a trendy digitálnej transformácie by mali 

pomôcť pri riešení týchto globálnych problémov. Konvergencia kybernetického a fyzického priestoru 

môže podporiť nové formy globálnej spolupráce. Ľudia, veci a systémy sú v kyberpriestore prepojení. 

Dáta a výsledky získané pomocou umelej inteligencie môžu presahovať možnosti ľudí a sú prenášané 

 
3 SOCIETY 5.0 (conference-society5.org) 
4 Sériu konferencií organizujú: Universidad EAFIT (Kolumbia), University of Pretoria (Južná Afrika), University of 
Camerino (Taliansko), Business School of the Shenzhen Technology University (Čína), Universiti Malaysia 
Kelantan (Malajzia), Putra Business School (Malajzia) a FHNW University of Applied Sciences and Arts 
Northwestern Switzerland 

https://www.conference-society5.org/
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späť do fyzického priestoru. Séria konferencií Spoločnosť 5.0 má zahrnúť výskum o týchto sociálno-

technických príležitostiach a výzvach, ako aj prezentovať riešenia. Témou konferencie Spoločnosť 5.0 

2022 bola integrácia digitálneho a reálneho sveta na riešenie výziev v podnikaní a spoločnosti.5 

Jedným z príspevkov konferencie bola prezentácia Spoločnosť 5.0 a budúcnosť pracovných zručností 

pre softvérových inžinierov a vývojárov (Stefan a Hanlie Smuts). Spoločnosť 5.0 so všetkými jej rôznymi 

kyberneticko-fyzickými aspektmi predstavuje nielen technickú výzvu, ale výrazne mení aj štruktúry a 

obchodné procesy organizácií. Vyžaduje si, aby softvéroví inžinieri a vývojári zohľadnili novú úroveň 

sociálno-technickej interakcie a plánovania. Softvér by nemal byť trecím bodom medzi produktmi, 

službami a používateľmi, ale mal by skôr podnecovať softvérových inžinierov a vývojárov k väčšej 

orientácii na človeka. Cieľom štúdie bolo preskúmať budúcnosť pracovných zručností v spoločnosti 5.0 

pre softvérových inžinierov a vývojárov. Zhromaždili a analyzovali sa dva súbory údajov. Jeden súbor 

údajov obsahoval akademické recenzované publikácie a druhý zahŕňal populárne články v tlači, ktoré 

predpovedali budúcnosť softvérového inžinierstva a vývoja. Na zmapovanie údajov bol použitý súbor 

znalostí softvérového inžinierstva (SWEBOK) a zistilo sa, že budúcnosť pracovných zručností 

softvérových inžinierov a vývojárov sa odvíja od základov softvéru a vývoja nových programovacích 

jazykov a technológií, napr. kvantovej výpočtovej techniky. Okrem toho budúcnosť práce ovplyvnia 

profesionálne postupy v oblasti softvéru, ako je kontajnerizácia, vývoj bez kódu / s nízkym kódom a 

rýchle inovačné / prototypové cykly, spolu s postupmi vývoja softvéru, ako je medziplatformový vývoj, 

kontinuálna integrácia a nasadenie a kybernetická bezpečnosť. Na základe zistení bol vyvinutý nástroj 

na hodnotenie zručností, ktorý by sa mohol použiť na vytvorenie profilu zručností pre budúcnosť práce.  

Rada EÚ (EPSCO) pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti6  

Dňa 16. júna 2022 rokovala v Bruseli Rada EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a 

spotrebiteľské záležitosti. Medzi hlavné diskutované témy patrila Práca pre platformy. 

Predsedníctvo predložilo správu o pokroku, týkajúcu sa súčasného stavu v súvislosti s návrhom 

právneho predpisu (smernice) o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. 

Cieľom navrhovaného právneho predpisu je, aby sa ľuďom pracujúcim prostredníctvom digitálnych 

pracovných platforiem priznalo také právne postavenie v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich skutočným 

 
5 Príspevky dostupné na: Society 5.0 - 2022: Volume Information (easychair.org) 
6 https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/epsco/2022/06/16/  

https://www.easychair.org/publications/volume/Society_5.0-2022
https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/epsco/2022/06/16/
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pracovným podmienkam a aby tak mohli využívať pracovné práva a sociálne výhody, na ktoré majú 

nárok. 

V súčasnosti v EÚ prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem pracuje viac ako 28 miliónov ľudí. 

Prevažná väčšina týchto osôb je definovaných ako samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len 

“SZČO”), ale podľa odhadov Európskej komisie je 5,5 milióna osôb nesprávne klasifikovaných ako 

samostatne zárobkovo činné osoby. 

Cieľom návrhu smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy7, je umožniť 

správne určenie postavenia fyzických osôb v zamestnaní, zabezpečiť v kontexte práce pre platformy 

spravodlivosť, transparentnosť a zodpovednosť pri riadení, zabezpečiť transparentnosť a 

vysledovateľnosť vývoja v oblasti práce pre platformy a informovanosť o ňom, ako aj zlepšiť 

dodržiavanie pravidiel vzťahujúcich sa na všetky osoby pracujúce pre platformy. Ďalšou témou bol 

Európsky semester8. 

Členovia Rady EÚ EPSCO diskutovali o smerovaní v súvislosti s európskym semestrom a najmä o jeho 

správe a o odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na rok 2022. Európsky semester je cyklus koordinácie 

hospodárskych a fiškálnych politík, politiky zamestnanosti a sociálnej politiky v rámci EÚ. Zahŕňa rôzne 

zložky koordinácie hospodárskych a sociálnych politík: 

▪ štrukturálne reformy zamerané na podporu rastu a zamestnanosti, 

▪ sociálnu politiku a politiku zamestnanosti v súlade so zásadami Európskeho piliera sociálnych práv, 

▪ štrukturálne reformy stanovené v národných plánoch obnovy a odolnosti, 

▪ fiškálne politiky s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejných financií v súlade s Paktom stability 

a rastu, 

▪ predchádzanie nadmerným makroekonomickým nerovnováham. 

Rada diskutovala aspekty týchto odporúčaní pre jednotlivé krajiny, týkajúce sa politiky zamestnanosti 

a sociálnej politiky, ako aj stanovisko Výboru pre zamestnanosť (ďalej len „EMCO“) a Výboru pre 

sociálnu ochranu (ďalej len „SPC“) k týmto odporúčaniam na rok 2022. 

V rámci témy Sociálny samit v Porte – rok 2022 si ministri vymenili názory na národné ciele členských 

štátov, ktoré majú doplniť hlavné ciele akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv 

 
7 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9227-2022-REV-1/sk/pdf  
8 https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/european-semester/  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9227-2022-REV-1/sk/pdf
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/european-semester/
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(78 % zamestnaných obyvateľov v roku 2030, 60 % dospelého obyvateľstva, ktorí sa každoročne 

zúčastňujú na odbornej príprave, a 15 miliónov ľudí menej ohrozených chudobou alebo sociálnym 

vylúčením). 

V rámci témy Individuálne vzdelávacie účty prijala Rada odporúčanie, ktorého cieľom je pomôcť 

dospelým v produktívnom veku zdokonaľovať a prispôsobovať svoje zručnosti v kontexte zelenej a 

digitálnej transformácie. V rámci cieľa Akčného plánu na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv 

je dosiahnuť, aby sa do roku 2030 aspoň 60 % všetkých dospelých každoročne zúčastňovalo na 

odbornej príprave. 

Rada odporúča členským štátom, aby zvážili zriadenie individuálnych vzdelávacích účtov ako 

prostriedku, ktorý jednotlivcom umožní zúčastňovať sa na odbornej príprave relevantnej pre trh práce, 

a ak sa rozhodnú zriadiť individuálne vzdelávacie účty, aby zaviedli podporný rámec. 

Odporúčanie Rady, týkajúce sa individuálnych vzdelávacích účtov9 

Cieľom odporúčania je podporiť iniciatívy členských štátov, ktorých zámerom je umožniť väčšiemu 

počtu dospelých v produktívnom veku zapojiť sa do odbornej prípravy, aby sa zvýšila miera účasti na 

ďalšom vzdelávaní a znížil nedostatok zručností. Týmto sa prispieva k cieľu Únie podporovať vysoko 

konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo zamerané na plnú zamestnanosť a sociálny pokrok. 

Osobitne sa zameriava na: 

▪ podporu všetkých dospelých v produktívnom veku v prístupe k odbornej príprave, vrátane zmien 

pracovného miesta a bez ohľadu na ich postavenie v rámci pracovnej sily alebo postavenie v 

zamestnaní;  

▪ zvýšenie stimulov a motivácie jednotlivcov vyhľadávať odbornú prípravu.  

V záujme dosiahnutia cieľov stanovených vyššie sa odporúča, aby členské štáty zvážili zriadenie 

individuálnych vzdelávacích účtov ako možného prostriedku, ktorý jednotlivcom umožní zúčastňovať 

sa na odbornej príprave relevantnej pre trh práce. Pokiaľ sa členské štáty rozhodnú zriadiť individuálne 

vzdelávacie účty, odporúča sa im, aby zaviedli podporný rámec, vrátane poradenstva a možností 

 
9 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8944-2022-INIT/sk/pdf  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8944-2022-INIT/sk/pdf
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overovania s cieľom podporiť účinné využívanie tejto odbornej prípravy, ako sa stanovuje v tomto 

odporúčaní. 

Toto odporúčanie sa vzťahuje na dospelých v produktívnom veku s oprávneným pobytom v členskom 

štáte bez ohľadu na ich stupeň vzdelania a súčasné postavenie ako i pracovnej sily alebo postavenie v 

zamestnaní. Členským štátom sa odporúča zriadiť individuálny vzdelávací účet pre každú osobu 

patriacu do tejto skupiny v súlade s vnútroštátnymi potrebami a okolnosťami. Odporúča sa, aby 

cezhraniční pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré pracujú v inom členskom štáte, než 

v ktorom majú oprávnený pobyt, mali nárok na odbornú prípravu v tom členskom štáte, v ktorom 

pracujú. 

Za „individuálny nárok na odbornú prípravu“ sa považuje právo na prístup k osobnému rozpočtu, 

ktorý ma jednotlivec k dispozícii na pokrytie priamych nákladov na odbornú prípravu relevantnú pre 

trh práce, profesijnú orientáciu a poradenstvo, hodnotenie zručností alebo overovanie, ktoré sú 

oprávnené na financovanie. 

Za „individuálny vzdelávací účet“ sa považuje spôsob realizácie individuálnych nárokov na odbornú 

prípravu. Je to osobný účet, ktorý umožňuje jednotlivcom, aby si v súlade s vnútroštátnymi 

pravidlami zhromažďovali a uchovávali nároky na ktorúkoľvek oprávnenú možnosť odbornej 

prípravy, poradenstva alebo overovania, ktorú považujú za najužitočnejšiu a kedykoľvek to potrebujú. 

Jednotlivcovi udeľuje plné vlastnícke práva na nároky bez ohľadu na zdroj financovania. 

Za „podporný rámec“ sa pokladá pomoc, ktorou sa podporuje účinné využívanie individuálnych 

nárokov na odbornú prípravu. Zahŕňa možnosti kariérového poradenstva a overovania, vnútroštátny 

register možností, ktoré sú oprávnené na financovanie z individuálnych nárokov na odbornú prípravu, 

jednotný vnútroštátny digitálny portál určený na prístup k individuálnemu vzdelávaciemu účtu a 

vnútroštátnemu registru a platené voľno na odbornú prípravu. 

Odporúča sa, aby členské štáty v súlade s vnútroštátnymi postupmi a potrebami:  

▪ po konzultácii so sociálnymi partnermi a príslušnými zainteresovanými stranami zriadili 

individuálny vzdelávací účet, ktorý by mohol dopĺňať iné existujúce opatrenia, pre každého 

jednotlivca, na ktorého sa vzťahuje toto odporúčanie;  



53 

▪ zaistili primerané každoročné príspevky na každý individuálny vzdelávací účet, ktoré možno 

zhromažďovať a použiť počas stanoveného obdobia s cieľom umožniť rozsiahlejšiu odbornú 

prípravu. 

Platené voľno na odbornú prípravu  

Členským štátom sa odporúča, aby začali dialóg so sociálnymi partnermi o pravidlách, ktoré 

zamestnancom umožnia zúčastňovať sa na odbornej príprave v pracovnom čase s využitím svojich 

individuálnych vzdelávacích účtov.  

Členským štátom sa odporúča, aby zaviedli ustanovenia o platenom voľne na odbornú prípravu alebo 

o náhrade príjmu alebo preskúmali primeranosť existujúcich ustanovení, pričom zohľadnia:  

▪ ich pokrytie všetkých druhov pracovnoprávneho vzťahu a samostatne zárobkovo činných osôb;  

▪ finančnú a nefinančnú podporu pre zamestnávateľov (najmä MSP), ktorých zamestnanci využívajú 

platené voľno na odbornú prípravu;  

▪ potrebu zaistiť účinné vykonávanie takýchto ustanovení. 

Členským štátom sa odporúča, aby spoločne so sociálnymi partnermi, organizáciami občianskej 

spoločnosti, regionálnymi a miestnymi organizáciami a inými príslušnými aktérmi uskutočnili rozsiahle 

činnosti a kampane zamerané na osvetu a zvyšovanie informovanosti prispôsobené potrebám 

potenciálnych užívateľov systému individuálnych vzdelávacích účtov.  

Členským štátom sa odporúča, aby prijali opatrenia na zabezpečenie primeraného a udržateľného 

financovania individuálnych vzdelávacích účtov, pričom zohľadnia vnútroštátne okolnosti a iné 

existujúce opatrenia a osobitnú pozornosť zamerajú na MSP.  

Členské štáty sa nabádajú, aby uľahčili kombinovanie rôznych verejných a súkromných zdrojov 

financovania s cieľom prispievať k individuálnym nárokom na odbornú prípravu, a to aj ako výsledok 

kolektívneho vyjednávania. 

Členské štáty sa vyzývajú, aby maximálne a čo najefektívnejšie využívali fondy a nástroje Únie, najmä 

Európsky sociálny fond plus, Európsky fond regionálneho rozvoja, Fond na spravodlivú transformáciu, 

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Nástroj technickej podpory s cieľom:  
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▪ zriadiť vnútroštátne individuálne vzdelávacie účty zakotvené v podpornom rámci, a to aj vyvinutím 

jednotného vnútroštátneho digitálneho portálu pre individuálne vzdelávacie účty a príslušné 

uznávané služby a vytvorením vnútroštátnych registrov uznávanej odbornej prípravy;  

▪ poskytnúť dodatočné individuálne nároky na odbornú prípravu na účty jednotlivcov, ktorí najviac 

potrebujú zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, pričom sa zohľadnia vnútroštátne okolnosti 

a priority Únie, okrem iného aj v záujme zelenej a digitálnej transformácie; 

▪ stanoviť a poskytovať možnosti kariérového poradenstva a overovania;  

▪ organizovať osvetové činnosti a činnosti na zvyšovanie informovanosti. 

Téma Spravodlivá transformácia na klimaticky neutrálne hospodárstvo priniesla ciele zmierniť 

sociálne výzvy a výzvy v oblasti zamestnanosti vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, ktorá je 

súborom politických iniciatív na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ v roku 2050. Rada prijala 

odporúčanie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby bol prechod Únie na klimaticky neutrálne a 

environmentálne udržateľné hospodárstvo do roku 2050 spravodlivý. 

Odporúčanie obsahuje usmernenia na poskytovanie podpory kvalitnému zamestnaniu a bezpečnému 

pracovnému prostrediu. Zároveň sa v ňom kladie dôraz na opatrenia v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy a členské štáty sa vyzývajú, aby začlenili aspekty zamestnanosti a sociálne aspekty zelenej 

transformácie do rozvoja a implementácie príslušných vnútroštátnych stratégií. 

V rámci témy Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím ministri rokovali o tom, ako zvýšiť 

mieru zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. Odhaduje sa, že pätina obyvateľov EÚ (v 

súčasnosti približne 87 miliónov ľudí) má nejakú formu zdravotného postihnutia. Ľudia so zdravotným 

postihnutím stále čelia mnohým prekážkam, pokiaľ ide o prístup k ich právam. Napr. v minulom roku 

bolo zamestnaných len 50,8 % osôb so zdravotným postihnutím v porovnaní so 75 % osôb bez 

zdravotného postihnutia. 37,6 % osôb so zdravotným postihnutím bolo neaktívnych v porovnaní so 

17,6 % osôb bez zdravotného postihnutia. 

Ministri v tejto súvislosti rokovali o tom, ako odstrániť prekážky zamestnávania osôb so zdravotným 

postihnutím a ako prostredníctvom účinných opatrení podporiť ich profesijnú integráciu. 

Jednou z kľúčových tém v rámci zabezpečenia dôstojných podmienok pracujúcich bola téma 

Minimálne mzdy – dosiahnutie predbežnej dohody o smernici o primeraných minimálnych mzdách10. 

 
10 https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-

european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/  

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/06/07/minimum-wages-council-and-european-parliament-reach-provisional-agreement-on-new-eu-law/
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Predsedníctvo informovalo delegácie o súčasnom stave návrhu smernice o primeraných minimálnych 

mzdách a o politickej dohode o spoločnej pozícii, ktorú 6. júna dosiahli členské štáty a Európsky 

parlament. 

Predsedníctvo Rady a vyjednávači Európskeho parlamentu dosiahli predbežnú politickú dohodu o 

návrhu smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ. Prijatie smernice predpokladá, že sa ňou 

podporí primeranosť zákonných minimálnych miezd, a tak sa pomôže dosiahnuť dôstojné pracovné a 

životné podmienky pre európskych zamestnancov. 

V navrhovanej smernici sa stanovujú postupy pre primeranosť zákonných minimálnych miezd, 

presadzuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd a posilňuje sa účinný prístup k ochrane 

formou minimálnej mzdy11 pre tých pracovníkov, ktorí majú podľa vnútroštátneho práva nárok na 

minimálnu mzdu, napr. prostredníctvom zákonnej minimálnej mzdy alebo kolektívnych zmlúv. 

Primeranosť zákonných minimálnych miezd 

Od členských štátov so zákonnými minimálnymi mzdami sa požaduje, aby zaviedli procedurálny rámec 

na stanovovanie a aktualizáciu týchto minimálnych miezd podľa súboru jasných kritérií. Rada a 

Európsky parlament sa dohodli, že aktualizácie zákonných minimálnych miezd sa uskutočnia aspoň 

každé dva roky (alebo najviac každé štyri roky v prípade krajín, ktoré používajú mechanizmus 

automatickej indexácie). Do postupov stanovovania a aktualizácie zákonných minimálnych miezd budú 

musieť byť zapojení sociálni partneri. 

Podpora kolektívneho vyjednávania o stanovovaní miezd 

Keďže kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd je dôležitým nástrojom na zabezpečenie toho, aby 

pracovníci mohli dostávať primerané minimálne mzdy, cieľom smernice je zvýšiť podiel pracovníkov, 

na ktorých sa vzťahujú kolektívne zmluvy. Krajiny by mali podporovať posilňovanie schopnosti 

sociálnych partnerov zapájať sa do kolektívneho vyjednávania, vrátane ochrany zástupcov 

pracovníkov. 

V predbežnej dohode medzi Radou a Európskym parlamentom sa predovšetkým predpokladá, že ak je 

miera pokrytia kolektívnym vyjednávaním nižšia ako prahová hodnota 80 %, členské štáty by mali 

vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania. V takomto akčnom pláne by sa mal 

 
11 https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/adequate-minimum-wages/  

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/adequate-minimum-wages/
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stanoviť jasný harmonogram a konkrétne opatrenia na postupné zvýšenie miery pokrytia kolektívnym 

vyjednávaním. 

Účinný prístup 

Rada a Európsky parlament sa tiež dohodli na viacerých opatreniach na zlepšenie účinného prístupu 

pracovníkov k ochrane formou minimálnej mzdy. Tieto opatrenia zahŕňajú kontroly vykonávané 

inšpektorátmi práce, ľahko dostupné informácie o ochrane formou minimálnej mzdy a rozvoj 

schopností orgánov presadzovania práva sledovať a postihovať zamestnávateľov, ktorí nedodržiavajú 

predpisy. Členské štáty budú mať dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva. 

Predsedníctvo ministrov stručne informovalo aj o návrhu smernice o rovnakej odmene pre mužov a 

ženy za rovnakú prácu, o smernici o rovnakom zaobchádzaní a o revízii nariadení o koordinácii 

systémov sociálneho zabezpečenia. 

Piate kolo elektronického prieskumu Život, práca a COVID-19 – Život v novej ére neistoty12 

V apríli 2020 spustila nadácia Eurofound elektronický prieskum Život, práca a COVID-19 v celej 

Európskej únii, pričom nebolo možné sa oprieť o predikcie ako dlho bude trvať nové ochorenie 

spôsobené koronavírusom (COVID-19), či bude existovať očkovanie a aký bude celkový vplyv 

pandémie. Doteraz sa uskutočnilo päť kôl elektronického prieskumu, ktoré viedli k získaniu odpovedí 

od viac ako 200 000 respondentov. Vďaka tomuto rozsiahlemu projektu s celoeurópskou účasťou bola 

nadácia Eurofound schopná preskúmať vplyv pandémie na blaho, zdravie, bezpečnosť, prácu a prácu 

na diaľku, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom ako i finančnú situáciu Európanov. Prvé 

kolo prieskumu prebiehalo v čase, keď bola veľká časť európskej spoločnosti v šoku z vypuknutej krízy, 

a cieľom elektronického prieskumu bolo zmerať bezprostredné sociálne a ekonomické dôsledky. Druhé 

kolo sa uskutočnilo o tri mesiace neskôr, v júli 2020, keď sa spoločnosť v celej Európe začala po prvej 

intenzívnej výluke, resp. uzávere opäť otvárať. Vo februári/marci 2021 sa konalo tretie kolo prieskumu 

– počas opätovného výskytu prípadov COVID-19, čo viedlo v mnohých členských štátoch k ďalšiemu 

predĺženiu lockdownu. Elektronický prieskum Život, práca a COVID-19 sleduje aj vývoj situácie 

respondentov. Na jeseň 2021 boli tí istí respondenti vyzvaní, aby vyplnili ďalší dotazník – štvrté kolo 

prieskumu. 

 
12 Fifth round of the Living, working and COVID-19 e-survey: Living in a new era of uncertainty (europa.eu) 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22042en.pdf
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Najnovšie kolo elektronického prieskumu COVID-19 sa uskutočnilo na jar 2022, keď sa spoločnosť 

nachádzala v procese postupného opätovného uvoľňovania reštrikcií a otvárania ekonomík. Tento 

pozitívny vývoj, ktorý mohol byť dôvodom na oslavu po dvoch dlhých rokoch zatvárania a obmedzení, 

bol zatienený začiatkom vojny na Ukrajine dňa 24. februára 2022. Tento informačný prehľad 

predstavuje výber hlavných zistení z kôl elektronického prieskumu na jar 2020, jar 2021 a jar 2022 a 

poskytuje obraz o tom, ako sa sociálna a ekonomická situácia Európanov vyvíjala počas pandémie. 

Elektronický prieskum Život, práca a COVID-19 je určený pre respondentov vo veku 18 rokov a viac. 

Údaje odrážajú demografický profil vzorky z hľadiska veku, pohlavia, regiónu a vzdelania v každom 

členskom štáte a pre Európsku úniu ako celok. Elektronický prieskum, ako taký, poskytuje užitočné 

informácie o vplyve pandémie COVID-19 na životy ľudí, čo umožňuje porovnanie rôznych skupín 

respondentov a aj v čase ako sa situácia vyvíjala. 

▪ Miera straty pracovných miest sa v EÚ znížila. S ukončením obmedzení hospodárskej činnosti v 

takmer všetkých členských štátoch do jari 2022 sa nezamestnanosť v celej EÚ znížila 

z pandemického vrcholu 7,8 % na konci roka 2020 na 6,2 % na jar 2022 – čo je menej ako miera 

nezamestnanosti na začiatku pandémie (6,5 %). V dôsledku toho sa priemerná miera straty 

pracovných miest v EÚ, meraná v elektronickom prieskume ako podiel respondentov, ktorí sú teraz 

nezamestnaní po tom, ako boli zamestnaní pred vypuknutím pandémie, znížila z 9,6 % na jar 2021 

na 6,8 % na jar 2022, hoci sa stále nevrátila na úroveň miery straty zamestnania nameranej v prvých 

mesiacoch pandémie na jar 2020 (5,4 %). Tento pokles bol zaznamenaný u respondentov takmer 

vo všetkých krajinách s výnimkou Portugalska, kde miera straty zamestnania zostala rovnaká, vo 

Fínsku, Luxembursku a Holandsku bola miera straty zamestnania v porovnaní s ostatnými krajinami 

nízka (graf 1). Strata zamestnania počas pandémie postihla mladých ľudí neúmerne viac, v 

porovnaní so staršími vekovými skupinami: na jar 2021 17 % osôb vo veku 18 až 29 rokov uviedlo, 

že stratili svoju prácu. O rok neskôr – v roku 2022 podľa elektronického prieskumu len 9 % uviedlo, 

že počas pandémie prišli o prácu a sú stále nezamestnaní. Aj keď je to stále viac ako miera 

nezamestnanosti pre ostatné vekové skupiny, tento pokles straty zamestnania u mladých ľudí 

odráža obnovu pracovných miest po opätovnom otvorení odvetví, v ktorých sú mladí ľudia tradične 

nadmerne zastúpení, ako napríklad gastronómia a maloobchod. 
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Graf č. 1 Podiel osôb, ktoré sa stali nezamestnané počas pandémie podľa krajín, EÚ 27 v % 

 

Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

Podiel telepráce klesol, pričom dve tretiny respondentov teraz pracujú výlučne z kancelárie. Pandémia 

zaviedla prácu z domu takmer do všetkých odvetví a povolaní, pričom pracovníci v mnohých krajinách 

naďalej chodia každý deň na svoje pracovisko len vtedy, ak sa to považuje nevyhnutné pre fungovanie 

hospodárstva a spoločnosti. Táto situácia viedla k nárastu podielu osôb, ktoré zvyčajne pracujú z domu: 

z 5 % v roku 2019 na 12 % v roku 2020. Predpokladalo sa, že práca na diaľku predstavuje nový spôsob 

práce a že pandémia odštartovala revolúciu práce z domu, ktorá natrvalo zmení budúcnosť práce. Piate 

kolo elektronického prieskumu Život, práca a COVID-19 malo zmapovať vývoj práce na diaľku 

v priebehu dvoch rokov. V lete 2020 malo v EÚ pracovať len niečo viac ako 33 % opýtaných výlučne z 

domu, čo sa znížilo na 25 % v roku 2021. Zdá sa, že návrat na pracovisko pokračoval aj po zrušení 

obmedzení: na jar 2022 už len 12 % pracuje výlučne z domu. Podiel hybridnej práce (práca čiastočne z 

domu, čiastočne z pracoviska) sa v roku 2021 zvýšil a v roku 2022 zostal na rovnakej úrovni (graf č. 2). 

Je pravdepodobné, že časť osôb, ktoré pracovali výlučne z domu, teraz pracuje hybridným spôsobom, 

pričom niektoré sa vrátili do kancelárie na plný úväzok. Hybridná práca je najčastejšia v sektore 

finančných služieb (36 %) a vo verejnej správe (32 %). Finančné služby majú tiež najviac zamestnancov, 

ktorí pracujú úplne z domu (23 %). Vzhľadom na menší počet pracovných miest v doprave, ktoré sa 

dajú vykonávať na diaľku, v obchode, pohostinstve a stavebníctve – sú určité skupiny pracovníkov v 

týchto odvetviach, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nepracujú z domu. Práca úplne z domu 

je častejšia u žien ako u mužov (14 % v porovnaní s 10 %), zatiaľ čo frekvencia hybridnej práce je 

podobná (18 % v porovnaní s 19%). Osoby vo veku 60 a viac rokov pracujú najčastejšie z domu (16 %), 
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zatiaľ čo hybridná práca je najčastejšia u osôb vo veku 30 až 44 rokov (23 %). Osoby s deťmi mladšími 

ako 12 rokov pracujú najčastejšie výlučne z domu (14 %) alebo hybridným spôsobom (23 %). 

Graf č. 2 Podiel práce výlučne z domu, hybridnej práce a práce na pracovisku 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

Výrazné uprednostňovanie hybridnej práce. Napriek postupnému návratu na pracovisko väčšina 

pracovníkov uprednostňuje prácu z domu (aspoň čiastočne). Viac ako 60 % žien aj mužov by 

uprednostnilo prácu z domu aspoň niekoľkokrát za mesiac (ak nie sú obmedzenia súvisiace s 

pandémiou), pričom ženy uprednostňujú teleprácu o niečo viac (graf č. 3). Rozdiel medzi preferovanou 

možnosťou respondentov a súčasnou pracovnou situáciou naznačuje, že návrat na pracovisko nebol 

úplne dobrovoľný. Medzi pracujúcimi výlučne na svojom pracovisku ide v 54 % o preferenciu 

zamestnancov, zatiaľ čo 36 % by uprednostnilo hybridnú prácu a 10 % by uprednostnilo prácu z domu. 

Naopak, medzi osobami pracujúcimi na plný úväzok je pre 62 % telepráca ich prvá voľba, zatiaľ čo 22 

% by uprednostnilo hybridné riešenie a 8 % by radšej nikdy alebo len zriedkavo pracovalo z domu. 

Medzi hybridnými pracovníkmi je 66 % spokojných s pracovnou situáciou, zatiaľ čo 22 % by 

uprednostnilo prácu na diaľku a 12 % prácu na pracovisku. Na otázku, či by svoju prácu mohli teoreticky 

vykonávať z domu, len približne jeden z piatich (22 %) pracovníkov v elektronickom prieskume uviedol, 

že ich práca sa dá úplne vykonávať na diaľku, a ďalších 28 % uviedlo, že ich práca je čiastočne 

teleworkingová (telepráca). Len 43 % zamestnancov, ktorých práca je úplne teleworkingová, pracuje 

výlučne z domu a 34 % pracuje v zmiešanom režime. Spomedzi tých, ktorých práca je vnímaná ako 

čiastočne teleworkingová, len 8 % pracuje výlučne z domu a 35 % pracuje čiastočne z domu. Vo 

východných a južných členských štátoch EÚ je bežnejšie pracovať úplne na pracovisku, aj keď je práca 

teleworkingová (graf č. 4). 
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Graf č. 3 Preferencia práce z domu podľa pohlavia a veku v % 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

Graf č. 4 Podiel osôb v teleworkingových prácach, ktoré nikdy nepracujú z domu v % 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

Objavujú sa jasnejšie hranice medzi prácou a životom, ale zhoršujú sa obavy týkajúce sa domáceho 

života a obavy o čas strávený s rodinou. Keď sa mnohí vrátili do kancelárií a škôl a opäť sa otvorili 

zariadenia starostlivosti o deti, došlo počas pandémie k zlepšeniu rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným/rodinným životom. Ľudia sa tiež menej obávajú o prácu. Napríklad na jar 2020 až 31 % 

žien a 29 % mužov uviedlo, že "v čase", keď nepracovali mali obavy zo straty práce. Tento podiel 

„obávajúcich sa“ klesol na jar 2022 na 25 % a 23 % (graf č. 5). 
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Graf č. 5 Nezosúladenie súkromného a pracovného života podľa pohlavia v percentách (stále 
alebo väčšinou) v % 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

V prvých mesiacoch pandémie na jar 2020 pracovalo vo svojom voľnom čase každý deň alebo každý 

druhý deň 17 % žien a 18 % mužov. Tento podiel klesol na 12 % a 14 % do roku 2022. Na druhej strane, 

úroveň obáv o rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom týkajúcu sa domáceho života sa 

zhoršila: v roku 2020 20 % mužov a 25 % žien uviedlo, že sú príliš unavení na to, aby robili domáce 

práce po práci; zatiaľ čo ekvivalentné údaje pre 2022 sú 32 % a 41 %. Okrem toho, najnovšie kolo 

elektronického prieskumu poukazuje na prudký pokles času stráveného s rodinou medzi pracujúcimi: 

v roku 2020 19 % mužov a žien uviedlo, že ich práca im bráni tráviť čas s rodinou; v roku 2022 to bolo 

30 % mužov a 29 % žien. 

Duševná pohoda mládeže sa zlepšuje, ale pretrvávajúca kríza duševného zdravia môže súvisieť s vojnou 

na Ukrajine. Pandémia a s ňou súvisiace reštrikčné opatrenia boli spojené s poklesom duševnej pohody, 

najmä u mladých ľudí. Aj keď väčšina krajín EÚ krajín do jari 2022 zrušila svoje obmedzenia týkajúce sa 

COVID-19, duševná pohoda sa nevrátila na úroveň, ktorá by sa, podľa posledného kola elektronického 

prieskumu, dala očakávať. Na stupnici WHO-510 je priemerná miera duševnej pohody v EÚ 47 (na 

stupnici od 0 do 100), čo je mierne zlepšenie oproti úrovni zaznamenanej v roku 2021 (45), ale pod 

úrovňou nameranou na začiatku pandémie (49). Pri pohľade na duševnú pohodu v rôznych vekových 

kategóriách (graf č. 6), najvýraznejšie zlepšenie možno vidieť u najmladšej skupiny (18-29 rokov), zatiaľ 

čo duševná pohoda mladých sa zlepšuje, ale pretrvávajúca kríza duševného zdravia môže súvisieť s 

vojnou na Ukrajine. Pandémia a s ňou súvisiace reštrikčné opatrenia boli spojené s poklesom duševnej 

pohody, najmä u mladých ľudí. Podiel ľudí ohrozených depresiou sa znížil v niektorých skupinách, 
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predovšetkým tam, kde bol obzvlášť vysoký, ako napríklad nezamestnané osoby (zo 76 % v roku 2021 

na 69 % v roku 2022), zatiaľ čo oveľa menšie zlepšenie badať v iných skupinách, ako napr. osoby 

s finančnými ťažkosťami (zo 78 % v roku 2021 na 75 % v roku 2022). Pokrok v tejto oblasti bol menej 

výrazný u žien.  

Graf č. 6 Duševné zdravie podľa vekových skupín (škála 1-100) 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series13 

Neuspokojené potreby v oblasti starostlivosti o duševné zdravie rastú predovšetkým u žien. Údaje z 

piateho elektronického prieskumu ukazujú, že takmer štvrtina žien (24 %) na jar 2022 uviedla, že má 

neuspokojené potreby v oblasti starostlivosti o duševné zdravie, pričom na jar 2021 to bola jedna 

pätina žien (21 %). Tento problém je menej rozšírený u mužov, a to tak v roku 2021 (18 %), ako aj v 

roku 2022 (19 %) Z hľadiska vekového profilu je alarmujúco vysoký počet respondentov v najmladšej 

vekovej skupine, ktorí uviedli neuspokojené potreby v oblasti duševnej starostlivosti na jar 2021, i keď 

v roku 2022 tento podiel klesol, hoci stále zostáva veľmi vysoký (zo 62 % na 49 %) – pozri graf č. 7. 

Rozdiel medzi respondentmi so zdravotným postihnutím a bez neho sa tiež znížil. Avšak respondenti 

so zdravotným postihnutím (25 %; -1 p. b. od jari 2021) naďalej uvádzajú neuspokojené potreby v 

oblasti duševnej zdravotnej starostlivosti častejšie ako tí bez postihnutí (17 %; +5 p. b.). 

  

 
13 na základe SHO-5 indexu duševného zdravia, škála 1-100, kde vyššie číslo znamená lepšie duševné zdravie 
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Graf č. 7 Neuspokojené potreby v oblasti duševnej starostlivosti podľa vekových kategórií v 
percentách, EÚ27 

 

Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series14 

Vplyv na finančnú situáciu osôb. Rast životných nákladov vyvoláva prudký nárast finančných ťažkostí. 

Životné náklady v EÚ rastú nevídaným tempom s priemernou mierou inflácie v 27 krajinách EÚ takmer 

8 % v marci 2022, čo je spôsobené najmä v dôsledku prudkého nárastu cien energií. Dôkazy o tom, že 

rast životných nákladov ovplyvňuje finančnú situáciu osôb, vychádza zo zistenia, že 53 % respondentov 

elektronického prieskumu uviedlo, že na jar 2022 bude mať ich domácnosť ťažkosti vystačiť s peniazmi, 

čo je výrazný nárast oproti 45 % z roku 2021 a 47 % na začiatku pandémie COVID-19 (graf č. 8). Z 

elektronického prieskumu tiež vyplýva, že okrem platieb súvisiacich s nájomným alebo hypotékou, sú 

u respondentov častejšie problémy s aj s inými platbami.  

  

 
14 Všetky zmeny od jari 2021 do jari 2022 sú štatisticky významné (p=0.05) 
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Graf č. 8 Schopnosť platiť záväzky podľa obtiažnosti finančných ťažkostí v %, EÚ27 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series15 

Energetická chudoba je pre zraniteľné skupiny domácností náročná. 16 % respondentov na jar 2022 

uviedlo, že majú nedoplatky za komunálne služby (tabuľka č. 1). Okrem toho, 28 % respondentov 

očakáva, že ich domácnosť bude mať problémy v nasledujúcich troch mesiacoch, zatiaľ čo 31 % 

domácností s autom očakáva, že budú mať ťažkosti s platením nákladov na jeho údržbu a prevádzku. 

Energetická chudoba je problém, ktorý sa týka značnej časti finančne zraniteľných domácností. Čo sa 

týka domácností, ktoré majú v elektronickom prieskume finančné ťažkosti, 28 % z nich má nedoplatky 

za komunálne služby a 45 % sa obáva, že nebudú schopné zaplatiť svoje účty za komunálne služby v 

nasledujúcich troch mesiacoch. Spomedzi domácností, ktoré už majú nedoplatky za komunálne služby, 

74 % respondentov vyjadruje obavy, či budú schopní zaplatiť svoje účty v nasledujúcich troch 

mesiacoch. Hoci nedoplatky za komunálne služby majú tendenciu byť častejšie medzi respondentmi 

žijúcimi v sociálnych bytoch, dokonca aj respondenti, ktorí splatili hypotéku, uvádzajú problémy v 

tomto smere v porovnaní s predchádzajúcim rokom (graf č. 9). Podobne, na jar 2022 respondenti žijúci 

vo vidieckych oblastiach uvádzajú nedoplatky za komunálne služby častejšie, ako obyvatelia miest (18 

% v porovnaní so 14 %), avšak v tom istom období sa výskyt týchto dlhov rozšíril tak medzi obyvateľmi 

miest, ako aj vidieka (v oboch prípadoch +3 percentuálnych bodov v porovnaní s jarou 2021). Napokon 

z porovnania výsledkov za jednotlivé krajiny vyplýva, že miera, do akej energetická chudoba ovplyvňuje 

 
15 Otázka v elektronickom prieskume znie: "Domácnosť môže mať rôzne zdroje príjmov a môže sa na nich 
podieľať viac ako jeden člen domácnosti. Ak sa zamyslíte nad celkovým mesačným príjmom vašej domácnosti, 
je vaša domácnosť schopná vyjsť s peniazmi...? " 
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respondentov, sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Ako ukazuje graf č. 10, existuje silná korelácia 

medzi nedoplatkami a obavami z budúcich ťažkostí. 

Tabuľka č. 1 Podiel respondentov vykazujúcich nedoplatky v %, EÚ27 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series16 

Graf č. 9 Podiel respondentov s nedoplatkami za komunálne služby podľa statusu bývania v 
%, EÚ27 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series17 

  

 
16 *Označuje štatisticky významný rozdiel (p=0,05) medzi 2021 a 2022. 
17 *Označuje štatisticky významnú zmenu (p=0,05) v porovnaní s jarou 2021. 
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Graf č. 10 Korelácia medzi aktuálnymi nedoplatkami za komunálne služby a očakávanými 
problémami s platbami podľa krajín v % 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

Vplyv na sociálnu súdržnosť a dôveru. Pokles úrovne dôvery vo všetky inštitúcie. Inštitúcie sa museli 

prispôsobiť novej realite spôsobenej pandémiou. Občania mali tendenciu viac podporovať inštitúcie 

na začiatku krízy – ako to bolo na jar 2020, keď sa COVID-19 prvýkrát objavil. Postupom krízy sa efekt 

rozptýlil a počiatočná úroveň dôvery sa vrátila na úroveň spred krízy. Elektronický prieskum poukazuje 

na podobný trend. Po takmer dvoch rokoch obmedzení ukazujú výsledky elektronického prieskumu 

stabilný pokles dôvery vo všetky inštitúcie, vrátane národných vlád, EÚ a systémov zdravotnej 

starostlivosti. Dôvera v políciu zostala v rokoch 2021 a 2022 konzistentná, hoci v oboch rokoch boli 

zaznamenané nižšie hodnoty, ako na jar 2020 (graf č. 11). Pokiaľ ide o dôveru vo vedu, nedošlo počas 

jednoročného obdobia k žiadnej významnej zmene a jej úroveň zostala relatívne vysoká, zatiaľ čo 

dôvera vo farmaceutické firmy, sociálne médiá a k iným osobám sa do jari 2022 znížila (graf č. 12). 
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Graf č. 11 Dôvera v inštitúcie – priemerné skóre (stupnica 1-10), EÚ27 

 

Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series18 

Graf č. 12 Dôvera v inštitúcie – otázky z jari 2021 - priemerné skóre (stupnica 1-10), EÚ27 

 

Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series19 

Dôvera v EÚ je stále vyššia ako dôvera v národné vlády. Z elektronického prieskumu vyplýva, že dôvera 

v EÚ je celkovo vyššia, ako dôvera v jednotlivé národné vlády (4,44 a 3,60 na jar 2022). Dôvera v EÚ 

však nie je rovnaká vo všetkých členských štátoch. Graf č. 13 ukazuje, že v niektorých krajinách, ako 

napríklad Fínsko, Dánsko, Švédsko, Rakúsko a Holandsko, respondenti zaznamenali najväčší pokles 

dôvery v EÚ na jar 2022 v porovnaní s rokom 2020. V krajinách, ako je napríklad Španielsko, Taliansko 

a Grécko, mala dôvera nízke skóre na jar 2020 a v roku 2022 sa úroveň dôvery zlepšila. Hoci dôvera v 

EÚ klesla v prvej skupine krajín, úrovne sú stále relatívne vysoké v porovnaní s priemerom EÚ (napríklad 

Fínsko a Dánsko dosiahli skóre 5,64 a 5,22). Naopak, v krajinách, kde sa skóre zlepšilo, ako napríklad 

 
18 *Označuje štatisticky významný rozdiel (p=0,05) v porovnaní s jarou 2021. Otázka v elektronickom prieskume 
znela: "Prosím, odpovedzte na stupnici od 1 do 10 nakoľko vy osobne dôverujete každej z nasledujúcich 
inštitúcií". 1 - vôbec nedôverujem; 10 - úplne dôverujem 
19 *Označuje štatisticky významný rozdiel (p=0,05) v porovnaní s jarou 2021. Otázka v elektronickom prieskume 
znela: "Prosím, odpovedzte na stupnici od 1 do 10 nakoľko vy osobne dôverujete každej z nasledujúcich 
inštitúcií". 1 - vôbec nedôverujem; 10 - úplne dôverujem 
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Španielsko (4,70), Taliansko (4,39) a Grécko (3,70), mala dôvera oveľa nižšie skóre na jari 2020 a v roku 

2022 takmer dosiahla priemer EÚ27. 

Graf č. 13 Dôvera v EÚ podľa krajín a kola elektronického prieskumu – priemerné skóre 
(stupnica 1-10), EÚ27 

 

Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series20 

Pandémia zasiahla rôzne sociálne skupiny rozdielne. Na jar 2021 a 2022 došlo k poklesu dôvery v 

národné vlády vo všetkých domácnostiach bez ohľadu na ich finančné zázemie (graf č. 14). Pokles 

dôvery spôsobujú rôzne faktory, najmä v období hospodárskych ťažkostí. Faktory ako vojna na 

Ukrajine, nárast inflácie a cien energií by mohli vysvetliť nižšiu úroveň dôvery na jar 2022. Napriek 

tomu, k najväčšiemu posunu smerom nadol v oblasti dôvery v národné vlády došlo u respondentov, 

ktorých finančná situácia je "veľmi dobrá". To predstavuje najväčšiu zmenu zaznamenanú medzi 

jednotlivými kolami elektronického prieskumu v domácnostiach s rôznou finančnou situáciou. Rozdiel 

dôvery v národné vlády u respondentov, ktorí ľahko vystačia s peniazmi, a tými, ktorí majú finančné 

problémy, sa postupne zmenšuje. Bohatšie skupiny respondentov strácajú dôveru vo vládu vo väčšej 

miere, ako menej majetné skupiny, čo vedie k rozšírenejšiemu pocitu nedôvery voči vláde. Stabilnejší 

obraz sa je možné zistiť pri pohľade na úroveň dôvery v EÚ v závislosti od finančnej situácie domácností 

(graf č. 15). V rokoch 2020 alebo 2021 nedošlo k žiadnemu dramatickému nárastu alebo poklesu 

dôvery. Zistenia ukazujú, že respondenti, ktorí vynakladajú väčšie úsilie vyjsť s peniazmi, dôverujú EÚ 

 
20 Informácie o otázke elektronického prieskumu nájdete v poznámkach ku grafom č. 11 a 12. 
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menej ako bohatšie skupiny, ale rozdiely sú menej výrazné a trendy nekolíšu tak výrazne ako dôvera 

vo vládu. Rozpoznateľné sú len malé rozdiely počas dvojročného obdobia, s malým poklesom dôvery 

u ľudí, ktorí majú problémy vyjsť s peniazmi, a mierne zlepšenie u majetnejších.  

Graf č. 14 Dôvera v národnú vládu podľa schopnosti domácnosti vystačiť s peniazmi (stupnica 
1-10) 

 

Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series21 

Graf č. 15 Dôvera v EÚ podľa schopnosti domácnosti vystačiť s peniazmi a kola elektronického 
prieskumu (stupnica 1-10) 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

 
21 Informácie o otázke elektronického prieskumu nájdete v poznámkach ku grafom č. 11 a 12. 
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Najnižšiu úroveň dôvery majú nezamestnaní respondenti. Dôvera u respondentov s rôznym 

pracovným statusom sa rôzni v závislosti od toho, či ide o dôchodcu alebo zamestnanca, osobu v 

domácnosti, študenta, práceneschopného alebo nezamestnaného. Vo všetkých kolách elektronického 

prieskumu nezamestnaní respondenti mali nižšiu dôveru v národnú vládu a v EÚ v porovnaní s 

ostatnými skupinami. Na jar 2022 je však pokles dôvery vo vládu badateľný vo všetkých skupinách a je 

obzvlášť výrazný v prípade nezamestnaných respondentov (graf č. 16). Vzorec dôvery v EÚ je mierne 

odlišný: mierny nárast je zaznamenaný na jar 2021, pričom na jar 2022 sa skóre znížilo vo všetkých 

skupinách (graf č. 17). 

Graf č. 16 Dôvera v národnú vládu podľa zamestnaneckého statusu (stupnica 1-10) 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 

Graf č. 17 Dôvera v EÚ podľa pracovného statusu (stupnica 1-10) 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series 
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Dôvera klesá, keď sú u respondentov sociálne médiá preferovaným zdrojom informácií. Od jarného 

kola elektronického prieskumu v roku 2021 prieskum obsahoval aj otázky týkajúce sa sociálnych médií, 

najmä pokiaľ ide o respondentmi preferovaný zdroj informácií a množstvo času stráveného na 

sociálnych médiách. V porovnaní s tradičnými médiami umožňujú sociálne médiá rýchlejšie šírenie 

správ a širší ohlas spravodajského obsahu. Jedným z úskalí takéhoto prístupu je, že niektoré správy 

uverejnené na sociálnych médiách nie sú overené, čo môže viesť k dezinformáciám. Graf č. 18 ukazuje, 

že respondenti, ktorí si vybrali sociálne médiá ako preferovaný zdroj informácií, majú nižšiu dôveru v 

etablované inštitúcie ako respondenti, ktorí preferujú tradičné médiá, pričom najväčší rozdiel sa zistil 

v dôvere v národnú vládu a v dôvere v spravodajské médiá. 

Graf č. 18 Dôvera v inštitúcie podľa preferovaného zdroja informácií – priemerné skóre 
(stupnica 1-10), EÚ27 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series22 

Respondenti, ktorí sa boja očkovania, majú nižšiu dôveru v inštitúcie a tento rozdiel sa zväčšuje. 

Vakcíny proti COVID-19 sú dostupné od začiatku roka 2021. V roku 2022 uvádza viac ako 80 % 

respondentov v EÚ, že sa dalo zaočkovať proti COVID-19. Napriek vysokej miere zaočkovanosti vo 

všetkých členských štátoch EÚ aj v roku 2021, vyjadrujú niektoré osoby obavy, týkajúce sa bezpečnosti 

vakcín a nespokojnosť s politikou očkovania, ktorú zaviedli ich vlády. Analýza elektronického prieskumu 

poskytuje náhľad na charakteristiku občanov, ktorí majú výhrady voči očkovaniu, ich sociálne a 

politické správanie. Vo všeobecnosti majú respondenti, ktorí sú proti očkovaniu, oveľa nižšiu dôveru v 

inštitúcie ako tí, ktorí sú očkovaní. Zaujímavé trendy možno pozorovať v porovnaní so situáciou na jar 

v roku 2021 a na jar 2022. Na jar 2022, po rozsiahlej očkovacej kampani vo všetkých krajinách znamená 

nepodstúpenie očkovania skutočnú nedôveru. Na jar 2021 ukázal prieskum určitý, ale nie veľmi veľký 

 
22 *Štatisticky významný rozdiel (p=0,05) medzi preferovanými zdrojmi správ. 
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rozdiel pokiaľ ide o dôveru vo vládu medzi očkovanými (4,36 bodu z 10) a neočkovanými (3,86 bodu) 

respondentmi. Na jar 2022 sa rozdiel výrazne prehĺbil. Skóre, čo sa týka dôvery vo vládu bolo vyššie u 

očkovaných respondentov ako u tých, ktorí s očkovaním váhajú (4,0 bodu z 10 v porovnaní s 1,8). 

Podobný vzorec možno pozorovať aj v súvislosti s dôverou v EÚ: na jar 2021 bola úroveň dôvery u 

očkovaných (5,26) a neočkovaných (4,58) respondentov približne rovnaká. Na jar 2022 sa však rozdiel 

zväčšil a ukázal skóre dôvery 5 u očkovaných respondentov v porovnaní s 2,3 u neočkovaných 

respondentov. Na otázku spokojnosti s demokraciou v jednotlivých krajinách na jar 2022 uviedlo 75 % 

neočkovaných respondentov nízku alebo veľmi nízku spokojnosť; podiel bol oveľa nižší (34 %) u 

očkovaných. Výsledky elektronického prieskumu zdôrazňujú veľký význam zdrojov informácií. Tradičné 

médiá majú vyššiu pravdepodobnosť spoliehania sa na oficiálne vedecké zdroje, zatiaľ čo sociálne 

médiá sú náchylnejšie na dezinformácie. Výsledky elektronického prieskumu ukazujú, že len 11 % 

respondentov, ktorí preferujú tradičné spravodajské médiá, sú voči vakcínam opatrní. Naopak, tento 

podiel sa zvyšuje na 32 % medzi respondentmi, ktorí preferujú najmä informácie na sociálnych 

médiách, a na 37 % medzi tými, ktorí správy nesledujú vôbec. Počas posledných niekoľkých rokov sa 

osoby, ktoré sú proti vakcínam a očkovacej politike rôzneho druhu dostali na titulné stránky novín pre 

svoje demonštrácie a húževnatý aktivizmus online formou. 

Toto správanie je zachytené v jarnom kole prieskumu v 2022 prostredníctvom otázok o politickej účasti 

a angažovanosti. Zistenia odhaľujú pozoruhodné množstvo politickej angažovanosti medzi 

neočkovanými v porovnaní s očkovanými respondentmi (graf č. 19). Zatiaľ čo medzi očkovanými 

respondentmi sa len malá časť (20 %) v poslednom roku zúčastnila na demonštrácii, podiel medzi 

neočkovanými je takmer dvojnásobne vyšší (35 %). Podobne je to aj s očkovaním, neočkovaní 

respondenti boli politicky aktívnejší v porovnaní s očkovanými, pokiaľ ide o podpisovanie petícií, 

kontaktovania politikov a vyjadrovania vlastných politických názorov online. Hoci sa neočkovaní 

respondenti zdajú byť viac politicky aktívni, ako očkovaní respondenti a sú viac presvedčení o svojej 

schopnosti zúčastňovať sa na politike (23 % oproti 17 %), je menej pravdepodobné, že by volili v 

posledných voľbách (82 % oproti 88 %). Zdá sa, že výsledky poukazujú na vznik skupiny neočkovaných 

občanov, ktorí majú nízku dôveru v súčasné inštitúcie; sú vysoko politicky angažovaní, 72 % vyjadruje 

vlastné politické názory online. 
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Graf č. 19 Politická angažovanosť podľa očkovania – priemerné skóre v %, EÚ27 

 
Zdroj: Living, working and COVID-19 e-survey series23 

10 najdôležitejších zistení: 

▪ Napriek zrušeniu väčšiny obmedzení COVID-19 v celej EÚ do jari 2022 zostáva úroveň spokojnosti 

a duševného zdravia nižšia, ako bola na začiatku pandémie. Možno to pripísať vojne na Ukrajine, v 

súvislosti s ktorou 76 % respondentov vyjadrilo vysoké alebo veľmi vysoké obavy.  

▪ Návrat na pracoviská pokračoval v celej EÚ, keďže boli zrušené obmedzenia v oblasti verejného 

zdravia a zo zistení z jarného prieskumu 2022 vyplýva, že len veľmi málo respondentov stále 

pracovalo výlučne z domu. Respondenti však vyjadrili jasnú preferenciu práce na diaľku, čo 

znamená, že návrat na pracoviská nebol úplne dobrovoľný.  

▪ V roku 2022 došlo k lepšej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, pričom menej osôb 

pracuje vo vlastnom voľnom čase;  

▪ Naďalej je rozšírená neuspokojivá zdravotná starostlivosť v EÚ, ktorá sa týka takmer každého 

piateho respondenta (18 %): najväčšie nedostatky v oblasti starostlivosti má nemocničná a 

špecializovaná starostlivosť. Rastúci trend týkajúci sa neuspokojivej zdravotnej starostlivosti v 

oblasti duševného zdravia od jari 2021 sa prejavuje najmä u žien, kde takmer štvrtina (24 %) uviedla 

neuspokojenie potrieb v oblasti duševného zdravia.  

▪ S rastúcimi životnými nákladmi je značný počet finančne zraniteľných domácností ohrozených 

energetickou chudobou. Až 28 % respondentov uvádza, že v domácnosti majú finančné ťažkosti a 

 
23 Údaje získané na jar 2022. V elektronickom prieskume boli položené otázky nasledujúcu otázku: Urobili ste za 
posledných 12 mesiacov niektorú z nasledujúcich činností? (účasť na demonštrácii, podpísanie petície, 
kontaktovanie politikov, vyjadril politický názor online) 
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nedoplatky za komunálne služby, pričom 45 % z nich sa obáva, že nebudú schopní platiť tieto 

poplatky počas nasledujúcich troch mesiacov. 

▪ Počas pandémie dôvera vo všetky inštitúcie u respondentov elektronického prieskumu neustále 

klesala. Faktory ako vojna na Ukrajine a nárast inflácie a energií tento trend zrejme ešte zhoršujú. 

V niektorých krajinách, ako je Fínsko, Dánsko, Švédsko, Rakúsko a Holandsko, respondenti 

uvádzajú najnižšiu úroveň dôvery na jar 2022, nižšiu ako na jar 2020. 

▪ Nezamestnaní respondenti zhodne uvádzali nižšiu dôveru vo vládu a v EÚ v porovnaní s ostatnými 

skupinami. Nižšia dôvera je aj u respondentov žijúcich v domácnostiach, ktoré majú problémy vyjsť 

s peniazmi. U lepšie finančne zabezpečených respondentov sa znižuje dôvera vo vládu, čo odráža 

rozšírenejšiu nespokojnosť medzi voličmi. 

▪ Vo všeobecnosti platí, že respondenti, ktorí majú obavy z očkovania, majú oveľa nižšiu dôveru v 

inštitúcie ako tí, ktorí sú očkovaní, pričom tento rozdiel sa od roku 2021 ešte prehĺbil. 

▪ Váhavosť voči očkovaniu je oveľa vyššia medzi respondentmi, ktorí majú nízku dôveru v inštitúcie 

a ktorí preferujú ako zdroj informácií správy zo sociálnych médií alebo ktorí správy vôbec 

nesledujú. Zdá sa, že ľudia, ktorí váhajú s očkovaním, sú novovznikajúcou a veľmi politicky 

angažovanou skupinou občanov. 

▪ Zo zistení vyplýva, že ak sú sociálne médiá preferovaným zdrojom informácií, dôvera klesá, pričom 

najväčší rozdiel v dôvere je viditeľný čo sa týka spravodajských médií a dôvery vo vládu. Aby sa 

zabránilo podkopávaniu stability vlád a EÚ, bude boj proti šíreniu dezinformácií jednou z najväčších 

výziev Európy v tomto období. 

Elektronický prieskum Život, práca a COVID-19 sa zameriava na následky pandémie a ukazuje novú 

neistú realitu spôsobenú aj vojnou na Ukrajine, rekordne vysokou infláciou a prudkým nárastom 

životných nákladov. Najnovšie výsledky z jari 2022 hovoria, že:  

▪ celkovo sa duševné zdravie a spokojnosť obyvateľov nedostala na úroveň, ktorá by sa dala 

očakávať, a to aj napriek zrušeniu väčšiny obmedzení COVID-19,  

▪ účinky obmedzení na duševné zdravie a spokojnosť boli najsilnejšie u mladších osôb, ktorých 

duševné zdravie sa následne zlepšilo,  

▪ neuspokojené potreby zdravotnej starostlivosti sa naďalej týkajú približne jedného z piatich 

respondentov, pričom neuspokojené potreby duševného zdravia sú najčastejšie u mladých osôb, 

a to aj napriek zlepšeniu od jari 2021, nárast týchto potrieb je badateľný predovšetkým u žien,  

▪ v dôsledku rastúcich cien energií sú respondenti v súčasnosti pod väčším finančným tlakom ako 

kedykoľvek počas pandémie, a sú vystavení väčšiemu riziku energetickej chudoby,  
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▪ klesla dôvera v inštitúcie, a to tak u respondentov, ktorí majú problém vyjsť s peniazmi a po 

prvýkrát aj u osôb, ktoré sú lepšie zabezpečené,  

▪ je tu pozoruhodná politická angažovanosť u neočkovaných v porovnaní s očkovanými 

respondentmi,  

▪ respondenti, ktorí ako zdroj informácií preferujú sociálne médiá, majú nižšiu dôveru v zavedené 

inštitúcie než respondenti, ktorí preferujú tradičné médiá, pričom najväčší rozdiel je v dôvere vláde 

a dôvere v spravodajské médiá,  

▪ zdá sa, že pandémia nevyvolala očakávanú a želanú revolúciu v oblasti práce z domu, aspoň nie 

medzi respondentmi tohto elektronického prieskumu, z ktorých mnohí opäť pracujú výlučne na 

svojom pracovisku. 

Európa a svet sa od začiatku roka 2020, keď sa objavili prvé prípady COVID-19 v EÚ, dramaticky zmenili. 

S rýchlym vývojom vakcín, preočkovaním či poskytovaním posilňovacích dávok sa spoločnosť v celej 

Európe po dvoch rokoch obmedzujúcich reštrikcií opäť otvorila. Príležitosť pre spoločnosť a ekonomiku 

zotaviť sa z pandémie COVID-19 bola náhle prerušená nástupom vojny na Ukrajine v marci 2022. Teraz 

EÚ zápasí s úrovňou inflácie pripomínajúcou 70-te roky minulého storočia. 

Táto nová realita znamená, že mnohí respondenti naďalej vyjadrujú neistotu, pokiaľ ide o ich životné a 

pracovné podmienky. Mnohí dúfali, že opätovným otvorením spoločnosti sa duševná pohoda zlepší, 

avšak na jar 2022 zostáva pre mnohých riziko depresie znepokojivo vysoké. Elektronický prieskum 

poukazuje najmä na rozšírenú neistotu, ktorej čelia finančne zraniteľné domácnosti, pre ktoré je 

energetická chudoba buď už realitou alebo im v krátkom čase hrozí. Pokiaľ ide o prácu, je zrejmé, že s 

opätovným otvorením spoločnosti sa ľudia vrátili na svoje pracoviská. Aj keď sa všeobecne 

predpokladalo, že telepráca tu zostane, a že pandémia spustí revolúciu čo sa týka práce z domu, ktorá 

zmení budúcnosť práce natrvalo. Na jar 2022 mnohí respondenti elektronického prieskumu uviedli, že 

opäť pracujú výlučne na svojom pracovisku. Napriek tomu sa zdá, že respondenti by uprednostnili 

pokračovanie v práci na diaľku – či už stále alebo aspoň niekoľkokrát v týždni – a podiel respondentov 

vyjadrujúcich túto preferenciu je najvyšší vo veku 30-44 rokov, teda v skupine, ktorá má zvyčajne malé 

deti.  

Napriek tomu, že opätovné otvorenie škôl a zariadení starostlivosti o deti znížilo konflikty medzi 

pracovným a súkromným životom, ktoré boli respondenti nútení riešiť počas pandémie. Elektronický 

prieskum ukazuje na narastajúce obavy súvisiace s domácim životom. Pričom zamestnanci sa obávajú, 

že im práca bude brániť tráviť čas s rodinou. Tento uvádzaný úbytok času venovaného rodine bol 

najvyšší nielen u respondentov pracujúcich v kanceláriách, ale aj u osôb s hybridnou formou práce. 
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Ďalšou novou skutočnosťou, ktorú priniesla pandémia, je rozsiahle zaostávanie v poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti, najmä pokiaľ ide o nemocničnú a špecializovanú starostlivosť. Je zrejmé, že 

systém potrebuje podporu, aby sa vyrovnal s vysokou úrovňou starostlivosti o duševné zdravie, keďže 

elektronický prieskum poukazuje na neuspokojenie potrieb v oblasti duševného zdravia. Našťastie 

alarmujúco vysoký počet respondentov v najmladšej vekovej skupine (18-24 rokov), ktorí uviedli 

neuspokojené potreby zdravotnej starostlivosti v 2021 (62 %), sa v roku 2022 znížil (49 %). 

Výzvy, ktoré priniesla kríza, vyvíjajú obrovský tlak na národné a nadnárodné inštitúcie, aby mali 

podporu občanov. Jedným zo znepokojujúcich zistení z posledného kola elektronického prieskumu je, 

že skupiny, ktoré predtým vykazovali vyššiu dôveru v národné vlády, ako napríklad vo finančne 

stabilnejších krajinách, teraz dôverujú vláde menej, čo odráža všeobecnú nespokojnosť voličov. 

Elektronický prieskum zároveň ukazuje, že respondenti, ktorí váhajú, čo sa týka očkovania sú zároveň 

respondenti s nízkou dôverou v súčasné inštitúcie, politicky angažovaní a presvedčení o svojej 

schopnosti zúčastňovať sa na politike. Z elektronického prieskumu vyplýva, že respondenti, ktorí si 

zvolili sociálne médiá ako preferovaný zdroj informácií, majú nižšiu dôveru v zavedené inštitúcie než tí, 

ktorí využívajú tradičné médiá ako informačný zdroj, pričom najväčší rozdiel sa ukazuje v súvislosti s 

dôverou v spravodajské médiá a dôveru vláde. Preto vzhľadom na ničivú situáciu, ktorú priniesla ruská 

invázia na Ukrajinu a aby sa zabránilo podkopávaniu stability vlád a Európskej únie, je jednou z 

najväčších výziev pre vlády počas tohto krízového obdobia boj proti šíreniu dezinformácií a falošných 

správ. 

Prvé vplyvy ukrajinskej krízy na zamestnanosť v EÚ24 

Ruská invázia na Ukrajinu šokovala svet a medzinárodné spoločenstvo: zničené mestá, zranení civilisti, 

nevinné obete na životoch, civilisti utekajúci do iných krajín a hospodárske sankcie sa stali 

každodennými správami v súvislosti s vývojom tejto vojny. 

Mimo Ukrajiny má kríza mnohé sociálno-ekonomické dôsledky aj v členských štátoch EÚ. Prílev 

utečencov už teraz predstavuje obrovskú záťaž pre sociálne služby a služby bývania, najmä v krajinách 

susediacich s Ukrajinou. Podľa UNHCR, agentúry OSN pre utečencov, do 29. marca utieklo za hranice 

krajiny viac ako 4 milióny Ukrajincov. Ruské spoločnosti v Európe zároveň trpia prísnymi reštriktívnymi 

opatreniami a hospodárskymi sankciami, ktoré členské štáty EÚ prijímajú s cieľom izolovať Rusko. 

 
24 First impacts of the Ukrainian crisis on employment in the EU | (europa.eu) 

https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/article/2022/first-impacts-of-the-ukrainian-crisis-on-employment-in-the-eu
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Okrem toho v dôsledku sankcií a obmedzení dovozu ruskej ropy a plynu dosahujú ceny energií a 

svetové ceny potravín rekordné hodnoty, čo ovplyvňuje úroveň výroby a zamestnanosti spoločností. 

O tom, že kríza má vplyv (pozitívny aj negatívny) na zamestnanosť v EÚ, svedčí niekoľko prípadov, ktoré 

od začiatku vojny vo februári zaznamenala databáza Eurofound European Restructuring Monitor. 

Časť tohto vplyvu a reštrukturalizácie tvoria pracovné miesta, ktoré vytvárajú spoločnosti a krajiny v 

susedstve Ukrajiny, ktoré sa snažia vyjadriť podporu utečencom pred vojnou. 

Napríklad strojárska spoločnosť Civinity, ktorá v súčasnosti zamestnáva 1 500 ľudí v Litve, vo februári 

oznámila, že v rámci svojej kampane na nábor 500 nových zamestnancov zamestná 100 ukrajinských 

utečencov. Spoločnosť ponúka utečencom a ich rodinám aj ubytovanie. Medzi ponúkané pozície patria 

inštalatéri, elektrikári, všeobecní stavební pracovníci, inštalatéri, pracovníci upratovacích služieb a IT 

špecialisti. 

Spoločnosť Cili Pizza, jedna z najväčších sietí pizzerií v Pobaltí, vytvára 100 nových pracovných miest 

pre Ukrajincov v rôznych litovských regiónoch. Spoločnosť sa tiež zaviazala poskytovať utečencom 

denne bezplatné jedlo. V súčasnosti spoločnosť Cili Pizza zamestnáva v Litve 473 ľudí. 

Nemecký diskontný predajca Lidl, ktorý má v Litve 2 576 zamestnancov, v marci oznámil vytvorenie 

150 nových pracovných miest pre ukrajinských utečencov vo viacerých regiónoch Litvy. V závislosti od 

ich kvalifikácie sú im ponúkané rôzne pracovné pozície. Spoločnosť novým zamestnancom poskytne aj 

darčekové karty Lidl. 

V Poľsku spoločnosť Lidl Polska ponúka 1 500 nových pracovných miest pre utečencov v celej krajine. 

Hľadá pracovníkov do predajní a skladov, ako aj robotníkov v centrále spoločnosti. Oznámenia o 

pracovných miestach sú zverejňované v poľštine aj v ukrajinčine. Ukrajinským zamestnancom je 

ponúknutá aj možnosť navštevovať kurzy poľského jazyka. 

Solidarita s Ukrajincami sa prejavuje aj na úrovni EÚ. V marci Európska komisia spustila portál Európsky 

výskumný priestor pre Ukrajinu (ERA4Ukraine): internetovú stránku, na ktorej môžu výskumní 

pracovníci z Ukrajiny a výskumní pracovníci, ktorí z Ukrajiny utekajú, nájsť informácie o možnostiach 

ubytovania a zamestnania v EÚ, ako aj o podpore pri uznávaní ich diplomov. 
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K strate pracovných miest dochádza aj v dôsledku toho, že EÚ zablokovala niektoré ruské banky v 

rôznych častiach globálneho finančného systému. Sberbank Russia, jeden z najväčších veriteľov v 

krajine, opustil európsky trh. Oznámenie prišlo po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) nariadila 

zatvorenie európskej pobočky banky, Sberbank Europe, z dôvodu veľkého odlevu hotovosti po ruskej 

invázii na Ukrajinu. Pobočka banky v Česku, Sberbank CZ, oznámila svoje zatvorenie 28. februára po 

hromadnom výbere vkladov klientov, ktorý viedol k zhoršeniu jej likvidity. V dôsledku toho prišlo o 

prácu viac ako 700 zamestnancov v celej krajine. Medzi zrušenými pozíciami sú manažéri, dátoví 

experti, IT špecialisti a tradičné bankové pozície.  

Jedným z dôsledkov vojny je dramatický nárast cien energií a potravín v celej Európe. V dôsledku toho 

viaceré spoločnosti pociťujú nárast nákladov na suroviny a potrebu upraviť výrobu a úroveň 

zamestnanosti. Toto je len niekoľko príkladov sociálno-ekonomických dôsledkov ruskej vojny na 

Ukrajine. Mnohé európske spoločnosti reagujú na ukrajinskú krízu tým, že podporujú utečencov a 

ponúkajú im pracovné príležitosti, čím im umožňujú aspoň dočasne sa usadiť v novom živote mimo ich 

domovskej krajiny a integrovať sa v novej krajine. Spoločnosti však budú musieť čeliť aj dôsledkom na 

zamestnanosť v dôsledku hospodárskych sankcií, narušenia dodávateľských reťazcov a tokov zdrojov a 

ich nevyhnutným inflačným dôsledkom. V tomto zložitom scenári bude Európsky monitor 

reštrukturalizácie naďalej zachytávať a monitorovať širší hospodársky vplyv vojny a jej dopad na 

reštrukturalizáciu v celej Európe. 

Štúdia Život a práca v Európe 2021 (Living and working in Europe 2021)25 

Štúdia poskytuje prehľad zmien v oblasti zamestnanosti, práce a životných podmienok v Európe aj v 

kontexte vplyvu COVID-19. Sumarizuje zistenia o aspektoch sociálneho a ekonomického života, vrátane 

rodovej rovnosti v zamestnaní, majetkovej nerovnosti a nedostatku pracovných síl, ktoré budú mať 

významný vplyv na obnovu po pandémii, odolnosť voči vojne na Ukrajine a úspešný prechod na zelenú 

a digitálnu budúcnosť. 

I. Život v čase COVID-19 

Pandémia COVID-19, ktorá začala v roku 2020 pokračovala aj v roku 2021. Európania prežili dva roky 

zmenenej reality, ktorá mala vplyv na ich bežný a pracovný život. Štúdia opisuje vplyv pandémie na 

budúcnosť Európy, stratu zamestnania, snahy vlád a EÚ udržať ľudí v zamestnaní a tiež diskutuje 

 
25 https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22029en.pdf 

https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/annual-report/2022/living-and-working-in-europe-2021
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22029en.pdf
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o dištančnom zamestnaní. Zameriava sa na obmedzenia súvisiace s ochorením COVID-19 a ich vplyv na 

život mladej generácie a aj sociálny dopad. Otázkou zostáva nakoľko bude mať pandémia COVID-19 

vplyv na pokrok v oblasti sociálnych cieľov a vzostupnej sociálnej konvergencii v EÚ. 

▪ „Lockdown“ mení pracovný trh  

Nádeje na návrat k normálnym podmienkam na európskom trhu práce, po otrasoch spôsobených 

pandémiou boli prerušené v roku 2021, kedy celá Európa zápasila s treťou vlnou pandémie. Vlády opäť 

zakročili opatreniami, ktoré bránia obchodnému a spoločenskému životu rôznym stupňom intenzity. 

Tieto opatrenia sú zachytené v prieskume nadácie „Eurofound Život, práca a COVID-19“, ktorý bol 

realizovaný v mesiacoch február – marec 2021. V tom čase, 1 z 10 respondentov, ktorí boli zamestnaní 

pred pandémiou uviedli, že sú nezamestnaní, čo bol nárast 2 percentuálneho bodu od leta 2020 (8 %) 

a dvojnásobok hodnoty z jari 2020 (5 %). Zatiaľ čo bol dopad pandémie na zamestnanosť mierny aj 

vďaka vládnym opatreniam, ktoré podporili udržanie pracovných miest. Rušenie pracovných miest, ku 

ktorému došlo, nebolo rovnaké vo všetkých skupinách. Najväčšiu stratu zamestnania pocítili „dočasní 

zamestnanci“ a hlavne mladí ľudia, vzhľadom k tomu, že najviac zmlúv na dobu určitú mali mladí ľudia, 

ktorí stratili zamestnanie vo veľkom počte. 

▪ Fungovali opatrenia?  

Nižšie uvedený graf poukazuje na projekciu rastu nezamestnanosti v pomere k produkcii (meranej 

HDP), podľa vzoru predchádzajúcich hospodárskych cyklov. Analýza zistila, že ak by sa trend rastu 

nezamestnanosti v pomere k HDP v roku 2020 zopakoval, miera nezamestnanosti by na úrovni EÚ bola 

vyššia o takmer 70 % – 11,5 % namiesto 6,8 %. To by bolo tiež vo väčšine členských štátov s obzvlášť 

vysokou nezamestnanosťou – v Španielsku, Belgicku a Bulharsku, kde rozdiel medzi skutočnou 

a predpokladanou mierou nezamestnanosti je 11 – 13 p b. (graf 9). Na Slovensku by bola 

predpokladaná miera nezamestnanosti namiesto cca 6,8 % cca 12,5 %. 

Graf poukazuje tiež na to, že by sa zväčšili aj rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi čo sa týka 

miery nezamestnanosti.  

Ďalšia analýza ukázala, že rozdiel medzi skutočnou a predpokladanou mierou nezamestnanosti súvisel 

so sumou požadovanou krajinami z Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík 

nezamestnanosti v núdzovej situácii (ďalej len „SURE“). Členské štáty, ktoré využili najviac pôžičiek z 

nástroja SURE (ako percento národného HDP) – Malta, Grécko, Portugalsko a Cyprus – boli medzi tými, 
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ktorí mali najväčšie rozdiely. Tieto výsledky naznačujú, že okamžitá likvidita a politické zásahy inštitúcií 

EÚ a národných vlád zohrali dôležitú úlohu pri tlmení rastu nezamestnanosti a zachovaní približovania 

sa členských štátov. Slovensko dostane z nástroja SURE po dokončení všetkých úhrad 631 miliónov 

EUR. (EK: https://partnerskadohoda.gov.sk/nastroj-sure-631-milionov-pre-slovensko/?den=2023-07-

01&den_od=2022-07-26&den_do=2022-07-26)  

Graf č. 20 Aktuálna verzus predpokladaná nezamestnanosť v %, členské štáty EÚ  

 
Zdroj: Eurostat (graf spracovaný nadáciou Eurofound) 

Zhrnutie 

- Intervencie vlád v celej EÚ na podporu zamestnanosti, v mnohých prípadoch s podporou 

nástroja EU SURE iniciatívy, zabránili masovej nezamestnanosti v dôsledku zatvorenia 

podnikov a odstávok počas pandémie. Hoci vstup práce výrazne poklesol nebolo to v dôsledku 

prepúšťania, ale dočasného pracovného voľna zamestnancov. 

- Dopad na zamestnanosť závisel od konkrétnych odvetví, podľa toho, či bolo nariadené 

ukončenie hospodárskej činnosti alebo bolo povolené pracovať/prevádzkovať činnosť s 

obmedzeniami. Hotely a reštaurácie v dôsledku toho utrpeli najviac, s malým uvoľnením 

opatrení od lockdownu a obmedzení v roku 2020. Vplyv na odvetvie dopravy bol vážny v 

dôsledku prepadu počtu cestujúcich leteckých spoločností, trajektových prevádzkovateľov a 

inej osobnej dopravy. Spoločnosti a odvetvia, ktoré zostali aktívne prostredníctvom práce na 

diaľku/telepráce zaznamenali nárast zamestnanosti. 

- Vplyv na zamestnanosť na vnútroštátnej úrovni súvisel s relatívnou veľkosťou uzavretých 

odvetví hospodárstva. Strata zamestnania a nútený odchod zo zamestnania boli zvyčajne 

vyššie v juhoeurópskych členských štátoch, kde je cestovný ruch hlavným zdrojom 

https://partnerskadohoda.gov.sk/nastroj-sure-631-milionov-pre-slovensko/?den=2023-07-01&den_od=2022-07-26&den_do=2022-07-26
https://partnerskadohoda.gov.sk/nastroj-sure-631-milionov-pre-slovensko/?den=2023-07-01&den_od=2022-07-26&den_do=2022-07-26
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zamestnania. Zamestnanosť utrpela aj v mnohých východoeurópskych členských štátoch, 

ktorých priemyselné odvetvia sa podieľali na globálnych dodávateľských reťazcoch narušených 

pandémiou. 

- V roku 2020 prišlo o prácu 11 miliónov dočasných agentúrnych pracovníkov, čo predstavuje 85 

% poklesu zamestnanosti v EÚ. Systémy ochrany zamestnanosti, aj keď boli rozšírené na 

dočasných agentúrnych pracovníkov, neboli dostatočné na kompenzáciu väčšej zraniteľnosti 

týchto pracovníkov v porovnaní s tými, ktorí pracujú na štandardné zmluvy.  

▪ Odvrátenie katastrofy na trhu práce 

- Rozhodnutie vlád zasiahnuť, aby sa zabránilo masívnej strate pracovných miest počas krízy 

spôsobenej ochorením COVID-19, podporené záväzkami financovania zo strany EÚ bolo 

medzníkom v politike trhu práce v celej EÚ. 40 miliónov pracovníkov bolo v roku 2020 

podporených systémami na ochranu zamestnanosti. 

- Schémy na ochranu zamestnanosti zvýhodňovali predovšetkým pracovníkov v trvalom 

pracovnom pomere na plný úväzok. Pracovníci, ktorí nemali štandardné zmluvy (mali len 

napríklad príležitostné dohody), nemali oprávnenie čerpať podporu v takomto systéme. 

Podpora pre samostatne zárobkovo činné osoby prišla neskoro a podliehala niekoľkým 

vylúčeniam a bola nižšia ako podpora určená pre zamestnancov.  

-  Zapojenie sociálnych partnerov do návrhu a implementácie ochranných nariadení pre 

zamestnancov reagovalo na existujúci štátny alebo sociálny dialóg členských štátov a úroveň 

v ktorej sociálni partneri hrali rolu pri vývoji politiky trhu práce. Sociálni partneri boli v 

počiatočných fázach pandémie často vylúčení, ale neskôr boli vyzvaní, aby prispeli k adaptácii 

a ďalšiemu rozvoju opatrení. 

▪ Podniky v centre búrky 

Keď na jar v roku 2020 udrel COVID-19 a vlády naraz uvalili prísne obmedzenia na hospodársku činnosť, 

žiadny podnik nebol ušetrený nutnosti konať, či ukončiť niektoré činnosti/prevádzky. Napríklad 

zavedenia prísnych opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia na pracovisku, presun aktivít do online 

prostredia, odchod pracovnej sily na prácu na diaľku.  

Regulovanie poklesu pracovnej sily – mnohé spoločnosti museli zvládnuť pokles dopytu po pracovnej 

sile ako sa podnik vyrovnával s pandémiou. Každý piaty manažér vykázal pokles zamestnancov od 

začiatku roka 2020. Dvaja z piatich manažérov hlásili skrátenie pracovného času zamestnancov.  
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Niekoľko podnikov dostalo podporu z vládnych programov na režim skráteného pracovného času alebo 

iné finančné dotácie. Toto však nie vždy zabránilo zníženiu počtu zamestnancov – štvrtina podnikov, 

ktoré požiadali o verejné financie alebo im bola udelená podpora stále znižovali počet zamestnancov.  

Prispôsobenie sa zmeneným okolnostiam – takmer polovica opýtaných spoločností musela čiastočne 

alebo úplne pozastaviť svoju činnosť v dôsledku COVID-19. 

Prispôsobenie pracoviska – väčšina podnikov prispôsobila svoje priestory tak, aby zabezpečili fyzické 

dištancovanie zamestnancov s cieľom zabrániť prenosu vírusu. Jedna štvrtina vykonala významné 

úpravy, zatiaľ čo jedna tretina upravila svoje pracoviská mierne; len 13 % neupravilo priestory vôbec.  

- Spoločnosti v celej EÚ zaznamenali počas pandémie COVID-19 vážne narušenie svojej činnosti. 

Skoro polovica z nich čiastočne alebo úplne ukončila svoju činnosť. Viac ako jedna tretina 

zmenila hlavnú podnikateľskú činnosť nejakým spôsobom. Zamestnanosť sa znížila v pätina 

opýtaných spoločností, zatiaľ čo dve pätiny skrátili pracovný čas. 

- Keď boli spoločnosti klasifikované na základe postupov manažovania zamestnancov, lepšie sa 

darilo tým, ktoré uplatňovali prístup k riadeniu zamestnancov zameraný na ľudí. Tieto 

spoločnosti sa rýchlejšie prispôsobili kríze a prijali opatrenia na riešenie zmenených okolností. 

Skôr akceptovali, že vedomostné a kvalifikačné potreby organizácie sa zmenili. Viac z nich malo 

tiež zavedený plán kontinuity podnikania. 

- Niektoré prieskumy naznačujú, že autonómia zamestnancov sa trochu znížila a že manažéri 

cítili zvýšenú potrebu kontrolovať zamestnancov po tom čo sa pracoviská prispôsobovali na 

hybridné pracovné podmienky, kombinujúc prácu na diaľku s prácou na pracovisku 

zamestnávateľa. Je tiež dôležité, aby manažéri mali zručnosti na riadenie zamestnancov 

v tomto zmenenom prostredí a dokázali iniciovať optimálny výkon zamestnancov. 

▪ Prechod na dištančnú prácu  

- Počas pandémie vyzvali vlády zamestnávateľov, aby odporučili zamestnancom prácu z domu, 

pracovníci prácu na diaľku prijali. Dve tretiny pracovníkov chce aj naďalej do určitej miery 

pracovať z domu. Jedna tretina by uvítala prácu z domu viackrát do týždňa. 

- Manažéri však nie sú až takí nadšení, z pohľadu efektívnosti a účinnosti práce na diaľku počas 

pandémie, polovica manažérov uviedla, že má pozitívnu skúsenosť. 1 z 10 manažérov uviedol, 

že majú negatívnu skúsenosť s prácou z domu. Medzi výzvy, ktoré spomenuli manažéri, patrí 

pokles pozitívnej klímy na pracovisku a nedostatočná informovanosť o prevádzke z dôvodu 

ťažkostí s udržiavaním kontaktu so zamestnancami. 
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- S nárastom práce na diaľku sa venuje veľká pozornosť aj usmerneniam, aby zamestnanci neboli 

kontaktovaní manažérmi alebo kolegami mimo pracovného času pomocou digitálnych 

nástrojov – známe ako „právo na odpojenie“. Prieskumy naznačujú, že pripojenie 24 hodín, 7 

dní v týždni viedlo k očakávaniu niektorých zamestnávateľov, že zamestnanci by mali byť 

k dispozícii a odpovedať na e-mailovú komunikáciu, či telefonické hovory aj mimo pracovnej 

doby. Zistenia zo štúdií o práci na diaľku počas pandémie naznačujú, že veľké množstvo 

zamestnancov pracovalo z domu aj počas svojho neplateného voľného času. Právo na 

odpojenie by posilnilo postavenie pracovníkov odmietnuť takýto kontakt. 

▪ Osud mládeže 

- Hospodárska kríza si vybrala daň na mladých ľuďoch – nie na všetkých, ale na mnohých. V čase, 

keď klesá dopyt po pracovnej sile, mladí strácajú zamestnanie ako prví. Rizikoví sú hlavne 

absolventi. 

- Šok v oblasti zamestnanosti vyplývajúci z pandémie zasiahol najvážnejšie mladých ľudí zo 

všetkých vekových kategórií: viac pracovníkov vo veku 15 – 24 rokov prišlo o prácu alebo boli 

prepustení v porovnaní s pracovníkmi vo vyšších vekových skupinách. Dva faktory vystavili 

mladších pracovníkov strate zamestnania: takmer polovica z nich bola zamestnaná na základe 

zmlúv na dobu určitú, čo je jednoduché ukončenie pracovného pomeru; veľký počet mladých 

pracoval v odvetviach, ktoré boli zatvorené vládou – gastronómia, maloobchod a umenie a 

kultúra.  

- Duševné zdravie mladých ľudí sa počas pandémie prudko zhoršilo. Riziko depresie narástlo na 

zarážajúcu úroveň – 65 % mladých bolo na jar 2021 ohrozených depresiou, keď sa obmedzenia 

opäť sprísnili počas druhej vlny COVID-19.  

- Dôvera mladých ľudí v ich národné vlády od jari 2020 do jari 2021 neustále klesala, zatiaľ čo 

dôvera v EÚ zostala v priemere vyššia. Vyhlásenie Európskeho roka mládeže 2022 a ďalšie EÚ 

iniciatívy podporujúce mládež by potenciálne mohli zvýšiť profil a povesť EÚ medzi mladými 

ľuďmi, čím by sa zvýšila aj ich úroveň dôvery a v konečnom dôsledku ich podpora európskych 

projektov. 

▪ Napredovanie v oblasti sociálnych práv 

- Zatiaľ čo pandémia znížila hospodársky rast v celej EÚ, niektoré členské štáty boli postihnuté 

oveľa vážnejšie ako iné. Podobne aj nezamestnanosť v niektorých krajinách klesla, zatiaľ čo v 

iných stúpla. Tento nerovnomerný dopad pandémie na celú EÚ by mohla spomaliť iniciatíva 

„Podpora sociálnej súdržnosti a konvergencie“.  
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- Experti, ktorých sa pýtali na názor ako udržať vzostupnú konvergenciu spôsobenú COVID-19, 

sa domnievali, že postupné ukončenie štátnej podpory súvisiacej s pandémiou bude potrebné 

starostlivo naplánovať, aby sa minimalizovala pravdepodobnosť obchodných zlyhaní, a že na 

určitý čas bude pravdepodobne potrebná podporná fiškálna a menová politika. Odborníci 

predvídali výrazné rozdelenie medzi severom a juhom v akomkoľvek hospodárskom oživení, 

ku ktorému dôjde. 

- V akčnom pláne Európskej komisie týkajúcej sa Európskeho piliera sociálnych práv sa stanovujú 

ambiciózne ciele na boj proti chudobe, zamestnanosti a odbornej príprave s cieľom chrániť 

sociálne práva občanov v oblasti udržateľného životného prostredia a v oblasti digitálnej 

transformácie. Pre členské štáty EÚ však môže byť náročné dosiahnuť tieto ciele v dôsledku 

dopadov pandémie COVID-19. 

II. Riešenie spoločenských výziev  

Covid-19 bol rôznorodý a vyžadoval si pozornosť, energiu a zdroje na výskum a tvorbu politík. Hoci 

pandémia odvrátila pozornosť od dlhodobých sociálnych výziev, ktoré sú najpodstatnejšie, stále 

pretrváva snaha Európy o kvalitnejšie pracovné miesta, lepšiu životnú úroveň a lepšie pracovné 

podmienky. 

▪ Najlepšie časy? 

- Medzi Európanmi prevláda pocit pesimizmu v súvislosti s budúcnosťou. Takmer polovica si 

myslí, že situácia v EÚ sa uberá nesprávnym smerom. Viac ako polovica je presvedčená, že život 

dnešných detí bude v budúcnosti ťažší ako život dnešných dospelých. 

- Tento pesimizmus nie je len o ekonomike. Niektoré z najbohatších a najrozvinutejších 

členských štátov, ako napríklad Belgicko a Francúzsko, sú veľmi pesimistické, zatiaľ čo menej 

bohaté krajiny ako Lotyšsko a Litva patria medzi najoptimistickejšie. Optimizmus poháňa 

viacero faktorov; sú medzi nimi dôvera v politické inštitúcie, politický hlas a sociálna súdržnosť. 

Pocit spolupatričnosti a zodpovednosti za druhých posilňuje sociálne väzby. 

- Nerovnosť oslabuje sociálnu súdržnosť a majetková nerovnosť je významným zdrojom 

nerovnosti v EÚ: 40 % celkového bohatstva sa sústreďuje v rukách najbohatších 5 %, zatiaľ čo 

spodných 50 % vlastní len 5 % všetkého bohatstva. Koordinácia daní súvisiacich s majetkom v 

EÚ by mohla vytvoriť rovnaké podmienky a pomôcť v boji proti daňovým únikom. 

  



85 

▪ Tri tváre rodovej nerovnosti v zamestnávaní 

- Napriek rastúcemu počtu zamestnaných žien na trhu práce sa darí rodovej nerovnosti. Ženy a 

muži naďalej pracujú v rôznych povolaniach a odvetviach a rodová rovnováha sa za 20 rokov 

nezlepšila. V skutočnosti podiel rodovo vyvážených pracovných miest za toto obdobie klesol, 

pretože zamestnanosť žien sa rozšírila na pracovných miestach, kde už ženy tvoria väčšinu. 

- Takáto segregácia prispieva k neriešiteľnosti rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. Ženy v 

súčasnosti zarábajú o 14,1 % menej ako muži. Rozdiely v odmeňovaní sú čiastočne spôsobené 

tým, že ženy pracujú v slabo platených odvetviach, na čiastočný úväzok a nemajú riadiace 

pozície. Oveľa viac faktorov súvisí s diskrimináciou a rozdielnymi postojmi a správaním žien a 

mužov.  

- Rodové rozdiely v zamestnanosti zasahujú do kvality práce. Pokiaľ ide o pracovné vyhliadky 

žien v porovnaní s mužmi, došlo k pokroku. Emocionálne nároky v práci však stúpajú a ženy sú 

im s väčšou pravdepodobnosťou vystavené. Ženy naďalej zápasia s pracovným časom viac ako 

muži a snažia sa zvládnuť časové nároky pracovných a rodinných povinností.  

- Prístup k flexibilite pracovného času, dostupnosť kvalitnej a cenovo dostupnej starostlivosti o 

deti a rovnomernejšie rozdelenie opatrovateľských povinností medzi mužmi a ženami v 

domácnosti sú dôležitými politickými prioritami na zabezpečenie väčšej rodovej rovnosti na 

trhu práce. 

▪ Riešenie nedostatku pracovných síl s cieľom zabezpečiť rast a začlenenie 

- Mnohé hospodárske odvetvia vrátane odvetvia zdravotnej starostlivosti, stavebníctva, 

informácií a komunikácie zažívajú nedostatok pracovných síl v čase, keď sa Európa dostáva z 

pandémie COVID-19. Tento neuspokojený dopyt po pracovnej sile brzdí rast, 

konkurencieschopnosť a poskytovanie služieb. Dopyt po pracovnej sile sa však pravdepodobne 

zintenzívni s pokračujúcimi zmenami v požiadavkách spotrebiteľov a hospodárstva spolu s 

poklesom počtu obyvateľov v produktívnom veku v dôsledku demografických zmien. 

- Odvetvia stavebníctva, energetiky, výroby a dopravy si budú pravdepodobne vyžadovať 

dodatočnú pracovnú silu a nové zručnosti, keďže EÚ smeruje k energii z obnoviteľných zdrojov 

a čistejšiemu a obehovému priemyslu a službám. Získavanie zručností a rekvalifikácia budú 

potrebné aj na splnenie cieľov stanovených v Priemysle 4.0 – v kontexte digitalizácie a na 

využitie potenciálu vytvárania pracovných miest v meniacom sa hospodárstve. 

- Napäté podmienky na trhu práce by mohli poskytnúť ľuďom so zdravotným postihnutím 

príležitosti na začlenenie sa do zamestnania. Sú potrebné opatrenia zamerané na podporu 

individualizovanej integrácie.  
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▪ Čakajúce výzvy vo svete práce 

Globalizácia, technologický pokrok, zmeny ekonomickej štruktúry a demografický vývoj menia prácu, 

jej organizáciu, obsah a spôsob jej vykonávania. 

Politická vízia – snaha o nulové emisie uhlíka, digitálna budúcnosť, vytváranie a udržiavanie vysoko 

kvalitných pracovných miest zostáva kľúčovým cieľom v rozvíjajúcom sa svete práce, v ktorom vznikajú 

nové výzvy a v ktorom už tradičné riešenia nemusia byť použiteľné, resp. efektívne.  

Nižšie sa uvádzajú tri rastúce trendy, ktoré bude potrebné riešiť, ak sa chce udržať pokrok smerom k 

tvorbe lepších pracovných miest: 

▪ nárast psychosociálnych rizík na pracovisku,  

▪ fragmentácia práce a pracovných vzťahov, 

▪ zmeny pracovných miest v kontexte digitalizácie. 

Nárast psychosociálnych rizík v práci – so štrukturálnym posunom od výroby smerom k službám, 

pracovné miesta, ktoré si vyžadujú fyzickú blízkosť, interpersonálnu komunikáciu a sociálne zručnosti 

vo všeobecnosti, predstavujú rastúci podiel zamestnanosti. Ide najmä o pracovné miesta, ako sú 

pracovníci v gastronómii a sociálni pracovníci, opatrovatelia. Ako sa menia pracovné miesta, menia sa 

aj riziká pre zdravie a pohodu na pracovisku. Kým počet pracovníkov, ktorí sú vystavení hlasnému hluku 

klesol, počet pracovníkov, ktorí uviedli, že skrývajú svoje pocity v práci, narastá. Narastajú 

psychosociálne riziká, teda tie, ktoré vyplývajú z manažmentu práce a jej sociálneho a organizačného 

kontextu, a ktoré majú potenciál spôsobiť psychickú a fyzickú ujmu. Zamestnávatelia, ktorí sa zaujímajú 

o produktivitu práce pracovníkov a spôsoby ako ju zlepšiť, by mali premýšľať aj o účinku 

psychosociálnych rizík na pracovníkov na pracoviskách. Európska komisia v roku 2017 komunikovala o 

bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a poznamenala, že stres na pracovisku má "vážny vplyv 

na produktivitu práce" a že patrí "medzi najnáročnejšie riziká". Psychosociálne riziká pri práci sú 

napríklad: 

▪ vysoká intenzita práce: pravidelná práca na veľmi vysokej úrovni, rýchlosť alebo krátke termíny 

alebo nedostatok času na dokončenie práce, 

▪ problematický pracovný čas: dlhé pracovné dni a týždne; pravidelne netypický pracovný čas 

(zmeny a víkendy); obmedzená flexibilita, 
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▪ emocionálne požiadavky: nutnosť zvládnuť nahnevaných klientov; byť v emocionálne vypätých 

situáciách. 

Vplyv internetu vecí na kvalitu práce  

Zručnosti a autonómia – internet vecí mal najväčší vplyv na oblasť zručností a autonómiu v práci. 

Prijatie internetu vecí vo firmách z väčšej časti zdokonalilo zručnosti zamestnancov na riadiacich a 

inžinierskych pozíciách, ktoré následne zvýšili ich schopnosť samostatne sa rozhodovať. Vplyv na 

zručnosti pracovníkov s nižšou kvalifikáciou a robotníkov bol tlmenejší, zatiaľ čo ich autonómia bola 

znížená.  

Fyzické prostredie – internet vecí má celkovo pozitívny vplyv na fyzické prostredie na pracovisku. V 

prípadových štúdiách zlepšil fyzickú bezpečnosť pracovníkov monitorovaním pracovného prostredia, 

odhaľovaním potenciálnych nebezpečenstiev v počiatočnom štádiu, znižovaním rizík chýb a 

automatizáciou nebezpečnejších úloh. 

Sociálne prostredie – prijatie internetu vecí viedlo ku skvalitneniu komunikácie. 

Pracovný čas – implementácia internetu vecí nezmenila pracovný čas zamestnancov, ale v niektorých 

prípadoch viedla k priaznivejším formám pracovného času. Napríklad umožnila znížiť nočné a 

víkendové zmeny a prácu na diaľku, ktorá napriek tomu, že ju zamestnanci ocenili, priniesla nové výzvy, 

najmä pre úradníkov, čím sa vytvárajú očakávania od ich nepretržitej dostupnosti a sťažuje im to 

odpojenie sa z práce. 

Intenzita práce – prípadové štúdie naznačujú, že používanie technológií môže zintenzívniť prácu, 

najmä v počiatočných fázach zamestnania a najmä ak sa pracovníkom neposkytuje žiadna alebo len 

obmedzená odborná príprava alebo podpora. 

Dohľad nad zamestnancami – šírenie digitálnych technológií radikálne zvýši zamestnávateľom 

nástroje na monitorovanie zamestnancov. Pracovníci, zamestnávatelia a tvorcovia politík musia tiež 

venovať väčšiu pozornosť psychosociálnym rizikám na pracovisku, ako napríklad obťažovanie, intenzita 

práce a skúsenosti s emocionálne rušivými situáciami. Tieto riziká, ktoré narastajú v ekonomických 

službách, poškodzujú zdravie a pohodu pracovníkov, ale aj ich produktivitu. Výskum ukazuje, že 

vyváženie týchto rizík poskytovaním odmien a zdrojov môže pomôcť kompenzovať ich škodlivé účinky. 
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Viac ako tretina zamestnancov pracuje na neistých pracovných miestach, čo často poskytuje 

obmedzený prístup k sociálnej ochrane vrátane platenej dovolenky, náhrady mzdy počas 

práceneschopnosti a iných nárokov/výhod, ktoré môžu zamestnanci v trvalom pracovnom pomere na 

plný úväzok využívať. Práca prostredníctvom platformovej práce je ďalším novším prejavom takéhoto 

neštandardného zamestnania, ale cieľom navrhovanej smernice na reguláciu práce cez platformy je 

zabezpečiť, aby pracovníci zamestnávaní platformami mali pracovné práva a sociálne dávky, na ktoré 

majú nárok. 

Digitálne technológie na pracovisku menia obsah pracovných miest, čo by mohlo byť prospešné ale aj 

škodlivé pre kvalitu práce. Prípadové štúdie jednej technológie – internetu vecí, zistili, že má najväčší 

vplyv na zručnosti a autonómiu pracovníkov. Zručnosti vyššie kvalifikovaných úradníkov sa zlepšili 

prijatím internetu vecí a z toho vyplynula zvýšená autonómia. Pracovníci s nižšou kvalifikáciou získali 

väčšinou len základné zručnosti, zatiaľ čo kontrolované prostredie vytvorené internetom vecí znížilo 

ich rozhodovaciu voľnosť. 

Štúdia Zamestnanosť a pracovné podmienky vybraných typov platformovej práce26 

Európska komisia v júni 2016 spustila Európsku agendu o kolaboratívnom („spolupracujúcom“) 

hospodárstve, ktorá podporuje monitorovanie vývoja v platformovej ekonomike. Zdôrazňuje, že 

platformová ekonomika by mohla prispieť k väčšej inovácii, hospodárskej súťaži a hospodárskemu 

rastu, pričom je však potrebné zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a ochranu pracovníkov aj 

spotrebiteľov. Diskutuje sa o tom aj v rámci Európskeho piliera sociálnych práv. Prezentovaná štúdia 

skúma zamestnanie a pracovné podmienky pracovníkov zapojených do troch typov platformovej práce 

a regulačné rámce, ktoré sa vzťahujú na platformovú prácu v členských štátoch EÚ.  

▪ prácu určenú platformou na mieste: nízkokvalifikovanú prácu pridelenú platformou (a doručenú 

osobne); 

▪ prácu iniciovanú pracovníkom na mieste: nízko, resp. stredne kvalifikovaná práca, pri ktorej sa 

úlohy vyberajú a dodávajú osobne; 

▪ (online) vysúťaženú prácu: vysokokvalifikovanú online prácu, kde si pracovníka vyberá klient 

pomocou konkurenčného výberu. 

 
26 https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/platform-cooperatives-ensure-caring-in-the-
sharing-economy  

https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/platform-cooperatives-ensure-caring-in-the-sharing-economy
https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/platform-cooperatives-ensure-caring-in-the-sharing-economy
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Platformová práca, chápaná ako zosúladenie ponuky a dopytu po platenej práci prostredníctvom 

online platformy, tvorí stále relatívne malé percento pracovných ponúk, ale v EÚ sa rýchlo rozvíja. 

Dynamika a neustále sa rozširujúci rozsah aktivít platformovej práce predstavujú ekonomické 

príležitosti, ako aj výzvy pre existujúce regulačné rámce. 

Kľúčové poznatky:  

Zamestnanecký status a prístup k sociálnej ochrane.  

Členské štáty osobitne neupravujú zamestnanecký status pracovníkov platforiem. V dôsledku toho 

zmluvné podmienky platforiem určujú ich zamestnanecký status, a to znamená, že pracovníci sú často 

klasifikovaní ako samostatne zárobkovo činné osoby. To má významné dôsledky pre sociálnu ochranu: 

ako samostatne zárobkovo činné osoby si zamestnanci platformy musia príspevky hradiť sami. Týka sa 

to najmä pracovníkov, pre ktorých je platformová práca ich hlavným zdrojom príjmu, k čomu zvyčajne 

dochádza v prípade práce určenej platformou na mieste. 

Autonómia a kontrola. Podriadenosť zamestnávateľovi je dôležitým kritériom pre súdy pri 

rozhodovaní o tom, či má byť pracovný pomer klasifikovaný ako pracovný pomer alebo ako samostatná 

zárobková činnosť. Ľudia, ktorí vykonávajú prácu na mieste určenú platformou, majú obmedzenú 

kontrolu nad svojím pracovným časom a organizáciou práce. Okrem toho platforma monitoruje ich 

výkon. Na rozdiel od tých, ktorí vykonávajú prácu iniciovanú pracovníkom na mieste a online 

vysúťaženú prácu (vysokokvalifikovaná online práca) – títo sami určujú, kedy a ako budú pracovať. 

Príjmy a zdaňovanie. Pre väčšinu pracovníkov je platformová práca vedľajšou činnosťou. Je to hlavná 

činnosť pre niektorých, ktorí patria do skupiny práca určená platformou na mieste: nízkokvalifikovaná. 

Čo sa týka vysokokvalifikovanej vysúťaženej práce: nikto z nej nemal hlavný príjem. Zárobky z väčšiny 

typov platformovej práce sú variabilné. Práca určená platformou na mieste je platená hodinovou 

sadzbou, úkolovou mzdou alebo kombináciou oboch, zatiaľ čo pri (online) vysúťaženej práci závisia 

zárobky od výsledku súťaží. Práca iniciovaná pracovníkom na mieste poskytuje najpredvídateľnejšie 

zárobky, pretože pracovníci si môžu určiť svoje vlastné sadzby a do značnej miery si sami určiť svoj 

pracovný čas. 

Zručnosti, školenia a vyhliadky. Pracovníci pracujúci na mieste oboch typov (t. j. práca určená 

platformou na mieste a práca iniciovaná pracovníkom na mieste) majú často vyššie vzdelanie a 
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kvalifikáciu, ako je potrebné na prácu, ktorú vykonávajú. Napriek tomu online súťaž zvýhodňuje 

pracovníkov s akademickým titulom.  

Vo všetkých troch typoch práce pre platformu môžeme nájsť pracovníkov, ktorí svoju prácu považujú 

za odrazový mostík k práci na tradičnom trhu práce. 

Zastupovanie (odbormi). Väčšina pracovníkov platformy nie je zastúpená. Čiastočne je to spôsobené 

tým, že mnohí sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Pracovníci, ktorí majú prácu určenú 

platformou na mieste, sú však čoraz viac zastupovaní odbormi alebo prostredníctvom ich vlastných 

iniciatív. Iniciatívy organizované pracovníkmi mali doteraz obmedzené výsledky pri zabezpečovaní 

lepších pracovných podmienok. 

Heterogenita platformovej ekonomiky by sa mala uznať aj v diskusiách o pracovnom postavení 

pracovníkov a v snahách o jeho reguláciu. Možno bude potrebné, aby vnútroštátne právne predpisy 

objasnili definície zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, aby sa predišlo nesprávnemu 

zaradeniu, najmä pokiaľ ide o prácu určenú platformou na mieste. 

Mali by sa podporovať mechanizmy riešenia sporov, aby sa zabezpečilo, že neprítomnosť odborov 

neznevýhodní platformových pracovníkov. 

Systémy hodnotenia zamestnancov by mali byť spravodlivé, transparentné a prenosné medzi 

platformami, aby umožnili pracovníkom byť aktívni na viacerých platformách a zabezpečili rovnaké 

príležitosti. 

Mnoho pracovníkov platformy trávi veľké množstvo neplateného času hľadaním pracovných „úloh“. 

Zlepšenie informácií o úlohách poskytovaných platformami by mohlo pracovníkom pomôcť vyhnúť sa 

plytvaniu časom pri nevhodných úlohách. 

Členské štáty by mohli podporiť účasť na platformovej ekonomike pre vedľajšie zárobky jednoduchými 

daňovými pravidlami pre pracovníkov. Takýto krok by pomohol legalizovať zisky, ktoré boli predtým 

nepriznané, a mohol by podporiť novú ekonomickú aktivitu. 

Platformová práca, zosúladenie ponuky a dopytu po platenej pracovnej sile prostredníctvom online 

platformy, sa v Európe objavila asi pred desiatimi rokmi. Táto forma zamestnania, sa za 10 rokov rýchlo 
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rozvinula. Rastie nielen počet platforiem a pracovníkov, ktorí sú k nim pridružení, ale aj druhy práce, 

ktorú platformy vykonávajú a obchodné modely, ktoré používajú, sú čoraz rozmanitejšie.  

To vytvára prostredie, v ktorom niektoré platformy neustále menia svoj spôsob fungovania, aby rástli, 

zatiaľ čo iné v konkurencii trhu zanikajú. Pracovné platformy teda predstavujú novú dynamickú súčasť 

hospodárstva a trhu práce, od ktorých sa očakáva ďalší rast. 

Platformová práca spochybňuje a konfrontuje existujúce regulačné a inštitucionálne rámce a vyvoláva 

obavy v súvislosti s kvalitou práce a zamestnávaním pracovníkov platforiem, ako aj s účinkami na 

hospodárstvo a spoločnosť. Táto forma zamestnania už vyvolala búrlivé diskusie na vnútroštátnej 

úrovni a na úrovni EÚ, v oblasti politiky, na akademickej pôde a v médiách. Európska komisia zaraďuje 

platformovú prácu do rámca svojho zamerania pre zdieľanú ekonomiku. 

Európska agenda pre zdieľané hospodárstvo preto poskytuje usmernenia občanom, podnikom a 

členským štátom o pravidlách a odporúčaniach EÚ, ktoré sa vzťahujú na zdieľané hospodárstvo.  

Do politickej diskusie sa zapojili aj sociálni partneri na úrovni EÚ. Napríklad skupina zamestnávateľov 

Business Europe vyjadrila pozitívny názor na potenciál online platforiem prispievať k vytváraniu 

podnikov a rastu pracovných miest. Európske združenie remesiel a malých a stredných podnikov 

(UEAPME) naopak vyjadrilo obavy z potenciálnej nekalej konkurencie zo strany online platforiem pre 

podniky. Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) poukazuje na otázky týkajúce sa sociálnej 

ochrany pracovníkov, ako aj daňových a pracovných zákonov.  

Štúdia sa zaoberá nižšie uvedenými troma typy práce pre platformu, ktoré sú najvýraznejšie z hľadiska 

účinkov na zamestnanosť a pracovné podmienky. 

Práca určená platformou na mieste (nízkokvalifikovaná) zahŕňa prácu s nízkou kvalifikáciou, ktorú 

platforma prideľuje pracovníkovi „na mieste“. Táto posledná charakteristika robí tento typ práce 

platformy zaujímavým pre ďalšiu analýzu, keďže platforma (aspoň čiastočne) preberá rolu 

zamestnávateľa bez toho, aby vo väčšine prípadov poskytovala pracovníkom pracovnú zmluvu. Títo 

pracovníci sa môžu ocitnúť v neistej situácii, pretože závisia od pracovnej platformy a majú málo 

príležitostí odlíšiť sa od ostatných pracovníkov platformy. Tento typ práce pre platformu je v súčasnosti 

pomerne rozšírený. 
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Nízko, resp. stredne kvalifikovaná práca, ktorú inicioval pracovník priamo na mieste – zahŕňa prácu 

s nízkou až strednou kvalifikáciou, pri ktorej úlohy vyberá a vykonáva pracovník na mieste. Možnosť 

vybrať si vlastné úlohy poskytuje týmto pracovníkom flexibilitu, čo sa považuje za hlavnú výhodu tohto 

typu platformovej práce. Zároveň sa znižujú značné nevýhody neistoty a závislosti na platformovej 

práci. 

Práca online špecialistu (online vysúťažená práca) je vysoko kvalifikovaná online práca, kde si klient 

vyberá pracovníka prostredníctvom súťaže. Pracovníci vykonávajúci tento typ práce pre platformu 

musia preukázať svoje zručnosti vykonaním časti alebo celej úlohy predtým, ako budú vedieť, či budú 

vybraní ako víťazi a zaplatení. Hoci sú súťažiaci vysoko kvalifikovaní, táto neistota v ich zárobkoch a 

medzinárodná konkurencia ich môžu dostať do neistej situácie, najmä pracovníkov, ktorí sú od týchto 

zárobkov závislí. Tento typ práce pre platformu je rozšírený najmä pri kreatívnych úlohách. 

Pre stručnosť sa tieto tri typy budú vo zvyšku správy označovať ako „práca určená platformou na 

mieste“, „práca iniciovaná pracovníkom na mieste“ a „online vysúťažená práca“. 

Platformy vybrané pre štúdiu:  

Práca určená platformou – jedná sa napríklad o platformu na rozvoz jedla, prostredníctvom ktorej si 

klienti môžu objednať jedlá z vybraných reštaurácií. V rámci týchto krajín platforma rozlišuje medzi 

spôsobmi doručenia, ako aj zamestnaneckým statusom pracovníkov.  

Práca iniciovaná pracovníkom – prvá platforma bola belgická platforma všeobecných služieb, ktorá 

sprostredkúva širokú škálu služieb vrátane inštalatérstva, služieb domácich majstrov, záhradníctva, 

doučovania, stráženia detí a iné. Pracovníci vo všeobecnosti vykonávajú tieto služby v miestnej oblasti. 

Platforma má tri možnosti na spárovanie pracovníkov platformy a klientov: individuálne požiadavky, 

skupinové požiadavky a otvorené úlohy. Táto štúdia sa zameriava na individuálne požiadavky, kde 

pracovníci uverejňujú svoj profil a ponúkajú služby pre platformu, ktorú si môžu prezerať potenciálni 

klienti hľadajúci konkrétnu službu. Po prijatí požiadavky od klienta sa pracovník rozhodne, či ju prijme, 

a ak áno, naplánuje si čas na vykonanie úlohy. 

Druhá platforma slúži ako trhovisko pre upratovacie služby, priraďuje klientov k samostatne zárobkovo 

činným upratovačom. Títo pracovníci platformy nemajú možnosť stať sa zamestnancami platformy.  

Obe platformy majú systém hodnotenia. Klienti môžu hodnotiť pracovníkov, ale nie naopak. 
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(Online) vysúťažená práca – Prvá platforma je francúzska globálne pôsobiaca platforma (pre „spoločnú 

tvorbu“) pre kreatívnu prácu vrátane dizajnu, značky a vývoja produktov. Platforma umožňuje za 

poplatok klientom (zvyčajne veľkým známym značkám) spúšťať rôzne typy kreatívnych súťaží. Klienti si 

môžu vybrať jedného alebo viacerých výhercov. 

Druhá platforma je trhovisko pre dizajnérov všetkých národností, najmä tých, ktorí sa špecializujú na 

grafický dizajn. Platforma umožňuje klientom robiť súťaže alebo priamo kontaktovať dizajnérov. 

Ani jedna z analyzovaných platforiem nemá systém hodnotenia známkami, ale namiesto toho používa 

systém hodnotenia poradím. 

Výber členských štátov: Analýza politickej diskusie a legislatívnych rámcov upravujúcich prácu 

platforiem v kapitolách 3 a 4 zahŕňa 18 členských štátov, z ktorých 6 bolo vybraných na hĺbkové 

preskúmanie. 

Výber členských štátov na hĺbkovú analýzu sa riadil siedmimi ukazovateľmi.  

Štyri z nich zachytávajú heterogenitu a rozvoj práce platforiem v členských štátoch: 

▪ podiel obyvateľstva zapojených do ekonomiky platforiem, t.j. klientov a pracovníkov; 

▪ počet aktívnych platforiem; 

▪ heterogenita platforiem, pokiaľ ide o požadovanú úroveň zručností pracovníkov; 

▪ či sa úlohy vykonávajú na mieste, resp. sú doručené online. 

Členské štáty, v ktorých práca pre platformu už dosiahla určitú úroveň, majú tendenciu byť obzvlášť 

aktívne pri vytváraní regulačných rámcov, vďaka čomu sú zaujímavejšie na výskumné účely. Tri 

ukazovatele zachytávajú rozmanitosť a reguláciu trhov práce EÚ: 

▪ pracovnoprávne vzťahy, 

▪ regulačné rámce / politické reakcie, 

▪ situácia na trhu práce. 

Platformová práca v krajinách EÚ - platformová práca je forma zamestnania, ktorá využíva online 

platformu, ktorá umožňuje organizáciám alebo jednotlivcom prístup k iným organizáciám alebo 

jednotlivcom riešiť problémy alebo poskytovať služby výmenou za platby. 
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Hlavné charakteristiky práce pre platformu sú tieto: 

▪ Platená práca je organizovaná prostredníctvom online platformy. 

▪ Zapojené sú tri strany: online platforma, klient a pracovník. 

▪ Cieľom je vykonávať špecifické úlohy alebo riešiť špecifické problémy. 

▪ Práca sa vykonáva externe (outsourcing alebo kontrakt). 

▪ Úlohy sú rozdelené na podúlohy. 

▪ Služby sú poskytované na požiadanie. 

Vo všeobecnosti označenia platformovej práce používané v Európe nemajú zodpovedajúcu definíciu v 

zákone alebo v politických dokumentoch, ale namiesto toho sa používajú nekonzistentne. Napriek 

tomu existuje niekoľko príkladov spoločného chápania pojmov. 

Rozsah platformovej práce. Vo všeobecnosti sú v celej Európe k dispozícii veľmi obmedzené údaje o 

počte platforiem, pracovníkov a klientov zapojených do práce pre platformu a o úlohách, príjmoch a 

vytvorenej pridanej hodnote. Možné vysvetlenia sa odvolávajú najmä na nedávny vznik tejto formy 

zamestnania, všeobecný nedostatok administratívnych údajov a nejasnú definíciu toho, čo predstavuje 

prácu pre platformu. Cezhraničná povaha mnohých platforiem a nestálosť ponuky a dopytu po 

službách priradených prostredníctvom platforiem ešte viac komplikujú meranie týchto údajov. 

Napriek tomu viaceré snahy o zber údajov objasnili prácu platformy a jej vývoj (prehľad údajov 

dostupných do jari 2018 možno nájsť v štúdiách nadácie Eurofound (2018). Väčšina týchto údajov 

pochádza z prieskumov, ale rôzne prieskumy prinášajú rôzne zistenia, ktoré môže byť náročné 

porovnávať kvôli rozdielom v terminológii a metóde prieskumu. 

Známe platformy: Keď sa platformová práca prvýkrát objavila v EÚ, veľké, známe americké platformy, 

ako napríklad Uber, dominovali na scéne. Neskôr vznikli domáce európske platformy, inšpirované 

týmito platformami. Nemecká platforma Clickworker je napríklad niekedy označovaná za európsky 

náprotivok Amazon Mechanical Turk. 

Popri príchode zahraničných platforiem prispel k rýchlemu rastu práce pre platformu aj rozvoj a šírenie 

IKT. Ďalším faktorom, ktorý spomínajú nemeckí a talianski experti, je veľká recesia v rokoch 2008-2010. 

Vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí motivovala mladých ľudí, aby zvážili prácu pre platforme 

pri absencii pracovných miest na tradičnom trhu práce. Ekonomická kríza tiež zvýšila dopyt po 

platformovej puáci zo strany klientov, ktorých pokles príjmov podnietil hľadať lacnejšie služby. 
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Pracovníci: národné údaje ukazujú veľké rozdiely pracujúcich pre platformy: od 0,3 % do viac ako 20 % 

zamestnancov.  

Typ činnosti: Profesionálne služby sú najrozšírenejším typom práce pre platformu vo väčšine 

analyzovaných krajín. Tieto služby zahŕňajú napríklad vývoj softvéru, analýzu údajov, dizajn, 

prekladateľské služby a poradenstvo. 

Rámec 4: Model mikroúloh Clickworker – úlohy sprostredkované cez platformu Clickworker sú mikro 

alebo malé úlohy ako spracovanie neštruktúrovaných dát, vypĺňanie prieskumu či korektúry, 

vyplývajúce zo zákazníckych projektov, ktoré platforma delí na menšie samostatné podúlohy. Úlohy sa 

plnia online a môžu sa vykonávať kdekoľvek na svete. Klienti (zvyčajne súkromné podniky) zverejňujú 

informácie o úlohách pre platformu a pracovníci v odpovedi predkladajú svoje ponuky. 

Formát poskytovania služby – úlohy poskytované na mieste dominujú platformovej práci v Belgicku, 

Estónsku, Fínsku, Holandsku a Slovinsku. Naproti tomu v Bulharsku, Chorvátsku, Írsku a Poľsku je online 

poskytovanie zákazkových úloh bežnejšie. 

Požadované zručnosti – v Belgicku, Fínsku, Írsku a Slovinsku práca platformy primárne zodpovedá 

ponuke a dopytu po zručnostiach nižšej úrovne, zatiaľ čo v Chorvátsku (je prevaha menších úloh), 

Estónsku a Holandsku (pri úlohách na mieste) má tendenciu vyžadovať nízke až stredné zručnosti. 

Naproti tomu v Bulharsku, Holandsku (pri online úlohách) a Poľsku je práca pre platformu primárne 

spojená s vysokými požiadavkami na zručnosti, čo je spôsobené online charakterom úloh. V Rakúsku, 

Francúzsku, Dánsku, Nemecku, Taliansku, Lotyšsku, Španielsku, Švédsku a Spojenom kráľovstve možno 

v práci pre platformu nájsť všetky úrovne zručností (čo zodpovedá rôznym úlohám sprostredkovaným 

prostredníctvom online platforiem). 

Rámec 6: Úlohy sprostredkované platformou na mieste – v Spojenom kráľovstve platforma s názvom 

MyBuilder zodpovedá za ponuku (a dopyt) po stavebných prácach. Všetci pracovníci sú kontrolovaní a 

platforma hodnotí ich zručnosti pri registrácii. Klienti uverejňujú podrobnosti o úlohách, ktoré 

zadávajú, a ktoré sa potom priraďujú k pracovníkom prostredníctvom algoritmu.  

Vybraní pracovníci potom môžu prejaviť svoj záujem o úlohu a klienti si môžu pozrieť aj profily 

pracovníkov, históriu práce a hodnotenia alebo recenzie. 
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Rámec 7: Proces výberu na UpWork – UpWork spája klientov (jednotlivcov a firmy) s pracovníkmi, 

ktorí poskytujú služby, ako je webový dizajn, účtovníctvo, inžinierstvo a architektúra, kvantitatívne 

analýzy, autorské práva, prekladateľské služby a marketingové a predajné činnosti. Ide teda typicky o 

vysokokvalifikovanú prácu, ktorá je doručovaná online klientom kamkoľvek. Klienti zverejňujú úlohy 

pre platformu, pričom predstavia svoj projekt a špecifické požadované zručnosti. UpWork uvádza, že 

v konečnom dôsledku je zodpovednosťou klienta preveriť potenciálnych nezávislých pracovníkov. 

Pracovné podmienky: Väčšina pracovníkov platformy objavila prácu platformy prostredníctvom 

článkov publikovaných v tradičných alebo sociálnych médiách, prostredníctvom priateľov, kolegov 

alebo rodinných príslušníkov alebo prostredníctvom reklám na webovej stránke. 

V prípade Írska výskum naznačuje, že práca pre platformu by mohla poskytnúť prístup na trh práce 

pracovníkom v odľahlých vidieckych oblastiach, tým, ktorí nemôžu chodiť do práce (napríklad z dôvodu 

opatrovateľských povinností alebo zlého zdravotného stavu) a tým, ktorí čelia diskriminácii na 

tradičnom trhu práce. V Lotyšsku a Španielsku vysoká miera nezamestnanosti motivuje pracovníkov, 

aby využívali každú príležitosť na prácu, vrátane práce pre platformu. 

Jedným z hlavných faktorov motivácie k práci pre platformu je nedostatok alternatívnych pracovných 

príležitostí. 

Pokiaľ ide o faktory príťažlivosti tejto práce, viacerí respondenti, najmä tí, ktorí vykonávajú prácu 

určenú platformou, uviedli, že „absencia“ prekážok vstupu (ako sú formálne pohovory alebo 

požiadavka mať pracovné skúsenosti) robí prácu pre platformu atraktívnou. 

Medializované príbehy v Belgicku naznačujú, že príležitosť zarobiť si dodatočný príjem je významným 

dôvodom pre ľudí, ktorí sa zapájajú do práce pre platformu. Pre väčšinu opýtaných pracovníkov v rámci 

tejto štúdie bolo získanie dodatočného príjmu tiež dôležitou motiváciou, najmä pri typoch určených 

platformou a iniciovaných pracovníkmi. 

Flexibilita (v zmysle výberu, kedy a koľko pracovať) je do určitej miery jednou z hlavných motivácií 

väčšiny opýtaných. Niektorí pracovníci (najmä typu určeného platformou, platform-determined type) 

však majú obmedzenú možnosť zvoliť si vlastný rozvrh. Iní vyjadrili túžbu po tradičnejšej (a menej 

flexibilnej) forme práce s pevným pracovným časom a zárobkom. 
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„Online súťažiaci“ tvrdia, že sa zapájajú do práce pre platformu, ak sú súťaže zaujímavé (a zábavné). 

Súťaže podnecujú kreativitu pracovníkov, umožňujú im slobodu skúmať nápady alebo získavať 

inšpiráciu a pomáhajú im rozvíjať ich portfólio, udržiavať si zručnosti a získavať prístup k potenciálnym 

klientom (najmä väčším značkám). 

Zamestnanecký status a prístup k sociálnej ochrane. Zatiaľ čo literatúra o zamestnaneckom postavení 

pracovníkov platforiem často uvádza výrazné rozdiely medzi zamestnancom a samostatne zárobkovo 

činnou osobou, opýtaní pracovníci to tak nevnímali. Namiesto toho pracovníci buď prevezmú status, 

ktorý im platforma pripisuje, alebo nájdu status, ktorý je pre nich najvhodnejší. Okrem toho mnohí 

opýtaní boli súčasne zamestnancami na základe svojej hlavnej činnosti a samostatne zárobkovo 

činnými na základe práce pre platformu. 

Práca určená platformou na mieste (On-location platform-determined work) – Iba v tejto skupine sa v 

štúdii našli pracovníci, pre ktorých platforma fungovala ako zamestnávateľ. Väčšinou ide o študentov 

denného alebo externého štúdia, ktorí popri štúdiu vykonávajú prácu pre platformu. 

Online vysúťažená práca – Polovica opýtaných v online vysúťaženej práci boli samostatne zárobkovo 

činní alebo príležitostní pracovníci v kontexte ich práce pre platformu, zatiaľ čo druhá polovica uviedla, 

že nemajú žiadny zamestnanecký status, keďže tento typ práce vykonávajú veľmi nepravidelne. V 

závislosti od krajiny mali samostatne zárobkové činnosti viacero foriem, ako napríklad freelancer alebo 

(samostatný) podnikateľ. 

Obavy týkajúce sa zamestnaneckého postavenia a sociálnej ochrany: Pracovníci platforiem majú 

obmedzené povedomie o „iných“ zamestnaneckých statusoch (súvisiacich s príležitostnou prácou) na 

ich zamestnanecké práva a sociálnu ochranu, pričom si často zámerne vyberajú tieto statusy 

(pracovníkov platforiem), aby mohli využívať výhodnejšie daňové režimy. 

Autonómia a kontrola: Mnohí pracovníci platformy uvádzajú, že väčšia autonómia a flexibilita v ich 

práci je významnou motiváciou pre ich aktivity pre platformu (Berg, 2016; De Groen a Maselli, 2016). 

Na základe rozhovorov a v súlade s očakávaniami majú pracovníci určení pre platformu na mieste len 

malý výber, aké úlohy budú vykonávať, kde, kedy a ako. Na druhej strane „online súťažiaci“ nemajú v 

podstate žiadne limity na svoju autonómiu, s výnimkou dodržiavania všeobecných podmienok 

platformy „pre vytváranie prác“, ktoré podľa nich oslovia zákazníkov. Medzi týmito dvoma extrémami 

majú pracovníci v skupine iniciovanej pracovníkmi na mieste (on-location worker-initiated) úplnú 
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slobodu vybrať si, na čom budú pracovať, ale musia sa dohodnúť s klientmi na tom, kedy, kde a ako sa 

práca vykonáva. 

Práca iniciovaná pracovníkom na mieste – respondenti, ktorí vykonávajú prácu pre platformu 

iniciovanú pracovníkmi, majú vyššiu úroveň autonómie. Platforma im môže dávať návrhy a motivovať 

ich, aby sa uchádzali o otvorené úlohy, ale pracovníci ich nie sú povinní prijať. 

Online vysúťažená práca – v zásade môžu online súťažiaci úplne slobodne súťažiť, ako a kedy sa 

rozhodnú. Jediným obmedzením ich autonómie je dodržiavanie pravidiel používania platformy 

(napríklad zákaz plagiátorstva). 

Obavy týkajúce sa autonómie a kontroly: Pracovníci, ktorí vykonávajú prácu na mieste určenú 

platformou, majú obmedzenú autonómiu pri výbere svojich úloh, pracovného času, pracoviska a 

organizácie práce, a to aj v prípade, že sú samostatne zárobkovo činnými osobami. 

Automatizovaný systém monitorovania výkonu, ktorý prevádzkuje platforma, kontroluje pracovníkov 

určených platformou na mieste, pričom v prípade, že sa cítia byť šikanovaní, majú obmedzené 

možnosti. 

Príjmy a zdaňovanie: Literatúra uvádza, že len veľmi málo ľudí sa pri svojich príjmoch spolieha výlučne 

na prácu pre platformu (Huws a kol., 2017). Potvrdzujúc toto zistenie, veľmi málo opýtaných používa 

tento typ práce ako hlavný zdroj príjmu. Okrem toho takmer všetci opýtaní uviedli, že ich zárobky 

založené na platforme nestačia na to, aby si zarobili na slušné živobytie. 

Zdroje však naznačujú, že úlohy, ktoré sa vykonávajú na mieste, vedú k pomerne vysokým mzdám z 

dôvodu obmedzenejšej ponuky pracovníkov. 

Práca určená platformou na mieste – Zdá sa, že práca určená platformou ponúka ľuďom dobrú šancu 

zarobiť si stabilný (aj keď neraz skromnejší) príjem. 

Keďže klienti nehodnotia pracovníkov (doručovateľov), ratingy neovplyvňujú zárobky, iba platforma 

ovplyvňuje odmenu za hodinu a doručenie. 

Zdaňovanie pracovníkov určených platformou závisí od krajiny, zamestnaneckého statusu a preferencií 

pracovníka. 
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Práca iniciovaná pracovníkom na mieste (On-location worker-initiated work) – V prípade typu práce 

iniciovanej pracovníkom na mieste sa zárobky výrazne líšia. Všetci opýtaní uviedli, že by mohli pracovať 

a zarábať viac, ak by chceli, pretože vždy je väčší dopyt ako schopnosť ho uspokojiť. 

Za pracovníkov, ktorých zárobky klesnú pod hranicu stanovenú belgickým zákonom o zdieľanej 

ekonomike, platforma automaticky platí dane. 

Online vysúťažená práca – Online súťažiaci zarábajú peniaze iba vtedy, ak vyhrajú súťaž. Podľa všetkých 

opýtaných pracovníkov je to nepredvídateľné a nedostatočné ako hlavný zdroj príjmu. Nikto z nich sa 

nezaoberal súťažnou prácou ako svojou hlavnou činnosťou; tieto príjmy sa namiesto toho považujú za 

doplnkový príjem. 

Intenzita práce a kvalita pracovného času – Intenzita práce sa vzťahuje na námahu spojenú s 

vykonávaním práce. Patrí sem napríklad fyzická záťaž, emocionálna a psychická únava a celkový stres. 

Vo všeobecnosti majú pracovníci platformy kontrolu nad intenzitou svojej práce (v rôznej miere) a 

organizáciou svojho pracovného času a vykazujú uspokojivú rovnováhu medzi pracovným a súkromným 

životom. Sú však výnimky, najmä u tých, ktorí vykonávajú prácu určenú platformou na mieste. 

Pracovníci zapojení do práce iniciovanej pracovníkom na mieste majú veľmi málo obáv z intenzity práce 

a plánovania. 

Obavy týkajúce sa intenzity práce a kvality pracovného času: 

▪ Prideľovanie úloh pomocou algoritmu pri práci určenej platformou na mieste môže ovplyvniť 

rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pracovníkov. 

▪ Obmedzené prestávky na odpočinok týkajúce sa platformovej práce na mieste by mohli vyvolať 

problémy so zdravím a bezpečnosťou. 

▪ V prípade prác iniciovaných pracovníkmi a „online súťaží“ môže byť pracovný čas menej predvídavý 

v porovnaní s tradičným trhom práce v dôsledku potenciálne vyššej konkurencie prostredníctvom 

platforiem. 

▪ Platformové úlohy môžu viesť k vyššej intenzite práce, ak klienti podcenia rozsah alebo zložitosť 

úloh. 

▪ „Krátke termíny“ v online súťažiach môžu spôsobiť vyššiu intenzitu práce. 
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Sociálne prostredie a vzťahy 

Podporujúce sociálne prostredie umožňuje pracovníkom nadviazať osobné a profesionálne vzťahy s 

ostatnými, byť súčasťou tímu, ktorý pracuje na dosiahnutí spoločného cieľa, a učiť sa od ostatných. 

Sociálne prostredie môže mať podstatný vplyv na pohodu a spokojnosť pracovníkov. 

Vzťahy s klientmi 

Väčšina pracovníkov platformy nemá trvalé vzťahy s klientmi. Pracovníci, ktorí sa venujú práci 

iniciovanej pracovníkmi priamo na mieste a vysúťaženej online však naznačili, že dobrá komunikácia s 

klientmi je dôležitá na získanie prehľadu o ich požiadavkách a poučenie sa zo spätnej väzby. 

Vzťahy s ostatnými pracovníkmi 

Väčšina sledovaných platformových pracovníkov si nevytvorila žiadne vzťahy s inými pracovníkmi. 

Diskriminácia a obťažovanie pri práci pre platformu 

V porovnaní s tradičnými formami zamestnania môže byť diskriminácia a obťažovanie viac rozšírené u 

pracovníkov platforiem, ktorí sú mladší a majú menej skúseností na trhu práce.  

Väčšina opýtaných uviedla, že práca pre platformu im ponúka možnosť pracovať relatívne bez 

diskriminácie a obťažovania. 

Obavy zo sociálneho prostredia: 

▪ Oddelený vzťah medzi pracovníkom a platformou môže byť problematický, ak nastanú ťažkosti. 

▪ Ak práca pre platformu získa negatívnu povesť medzi verejnosťou, môže to viesť k stigmatizácii 

pracovníkov platformy. 

▪ Používanie algoritmov a hodnotení môže zapríčiniť potenciálnu diskrimináciu pri práci, ktorú 

určuje platforma na mieste a ktorú iniciuje pracovník. 

▪ Pri práci určenej platformou na mieste existuje riziko potenciálneho obťažovania zo strany 

klientov. 

▪ Budovanie komunity je náročné medzi pracovníkmi vykonávajúcimi prácu iniciovanú pracovníkmi 

a online súťaže, čo môže prispieť k profesionálnej a sociálnej izolácii a obmedziť možnosť 

pracovníkov vyjednávať s platformou. 
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Zručnosti a školenia 

▪ Práca pre platformu má tendenciu ponúkať obmedzené príležitosti na vzdelávanie a rozvoj 

zručností. 

▪ Samotné platformy poskytujú pracovníkom len málo školení. 

▪ Pracovníci, ktorí vykonávajú úlohy určené platformou a iniciované pracovníkmi priamo na mieste, 

majú tendenciu byť prekvalifikovaní na služby, ktoré poskytujú. 

Vyhliadky a kariérny rast 

Platforma ponúka pracovníkom perspektívu, aby si z nej „naštartovali kariéru“ alebo ju využili ako 

odrazový mostík k inej kariére, napríklad na dosiahnutie trvalého zamestnania. Väčšina opýtaných 

uviedla, že ich práca pre platformu je dočasná: dočasný spôsob, ako zarobiť peniaze bez akéhokoľvek 

dlhodobého potenciálu, a nie je priamo súčasťou ich kariérnej cesty. Niektorí pracovníci však uviedli, 

že práca pre platformu má dlhodobý potenciál doplniť ich hlavný príjem. 

Zastúpenie (odbormi) 

▪ Pracovníci zapojení do práce priamo na mieste určenej platformou majú zmiešané pocity zo snahy 

odborov zastupovať ich, čo poukazuje na nedostatočné povedomie o potenciáli kolektívneho 

hlasu. 

▪ Sociálni partneri boli obzvlášť aktívni napríklad pri organizovaní kuriérov. 

▪ Medzinárodný charakter online súťaží je výzvou pre zastúpenie pracovníkov, ktorí vykonávajú 

tento typ práce. 

Otázky regulácií – Pracovný pomer pracovníkov platformy 

Napriek tomu, že ide o jednu z hlavných tém v diskusii o práci platforiem, postavenie zamestnancov 

platforiem vo všeobecnosti zostáva z regulačného hľadiska neisté. Platformová práca stiera hranice 

medzi tradičnými zamestnaneckými statusmi, a to najmä medzi zamestnancami a samostatne 

zárobkovo činnými osobami, a preto nie je vždy ľahké určiť status pracovníka. 

Vo väčšine analyzovaných krajín diskusie o regulácii práce platforiem neviedli k špecifickému rámcu, 

ktorý by určoval status zamestnania. 
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Teoreticky by sa na pracovníkov platformy mohol vzťahovať ktorýkoľvek z týchto zamestnaneckých 

statusov. V praxi však zmluvné podmienky platformy určujú zamestnanecký status a vo väčšine 

prípadov to znamená, že pracovníci platformy sa považujú za samostatne zárobkovo činné osoby. 

Ďalší dôvod, prečo majú pracovníci platformy tendenciu byť samostatne zárobkovo činnými osobami, 

súvisí s charakterom pracovnoprávneho vzťahu, ako je definovaný v pracovnom práve. V krajinách, ako 

je Belgicko, Fínsko a Taliansko, je potrebné súčasne splniť niekoľko podmienok definovaných v 

pracovnom práve, aby bol pracovný vzťah klasifikovaný ako vzťah medzi zamestnancom a 

zamestnávateľom. Zdá sa však, že platformy sa snažia vyhnúť splneniu všetkých uvedených kritérií vo 

svojich vzťahoch s pracovníkmi platformy.  

V mnohých krajinách prebieha diskusia o zavedení „tretieho štatútu“ pre pracovníkov platforiem, ktorý 

bude iný ako v prípade zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby. 

Otázky regulácií – Platformová práca z pohľadu regulácií 

V členských štátoch existuje len málo nových alebo prispôsobených právnych predpisov v oblasti 

zamestnanosti, práce alebo sociálnej ochrany, ktoré sa konkrétne zaoberajú prácou pre platformu. 

V dôsledku toho sa pracovníci platforiem môžu ocitnúť bez krytia, pokiaľ ide o zamestnanie a pracovné 

podmienky (napríklad pokiaľ ide o pracovný čas, minimálnu mzdu, zdravie a bezpečnosť alebo ochranu 

pred nespravodlivým prepustením).  

V praxi podmienky platforiem do značnej miery určujú zamestnanecký status pracovníkov, ktorí sú 

zvyčajne samostatne zárobkovo činnými osobami. Niektoré platformy ponúkajú pracovnú zmluvu, hoci 

tá sa často neposkytuje jednotne všetkým pracovníkom na tej istej platforme. 

Súdne spory 

Nejednoznačnosť zamestnaneckého postavenia pracovníkov platforiem bola predmetom súdnych 

sporov vo viacerých krajinách. Rozhodnutia sa prijímajú od prípadu k prípadu, pričom súdy zvažujú 

konkrétne okolnosti. To naznačuje, že súdy by mohli dospieť k rôznym záverom pre pracovníkov 

pôsobiacich na rovnakej platforme a v rovnakom sektore alebo krajine. 
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Formálne vzťahy medzi stranami 

O formálnych vzťahoch medzi pracovníkmi platformy a platformou, medzi pracovníkom platformy a 

klientom a medzi platformou a klientom sa diskutuje vo všetkých sledovaných krajinách. 

Vo svojich zmluvných podmienkach platformy zvyčajne uvádzajú, že jednoducho slúžia ako 

sprostredkovateľ, ktorý spája ponuku a dopyt po pracovnej sile. Pracovníci platformy sa preto vo 

všeobecnosti považujú za samostatne zárobkovo činné osoby a vzťah medzi pracovníkom a platformou 

je založený na občianskoprávnej zmluve alebo obchodnej zmluve. 

Sociálne zabezpečenie 

Keďže pracovníci platforiem sa vo všeobecnosti považujú za samostatne zárobkovo činné osoby. 

Samostatná zárobková činnosť alebo iné zamestnanecké statusy vo všeobecnosti poskytujú nižšiu 

sociálnu ochranu ako pracovné zmluvy. Títo pracovníci nie sú krytí sociálnym poistením v 

nezamestnanosti, v prípade úrazov alebo chorôb z povolania, pokiaľ si náklady nekryjú sami. 

Pracovníkom platformy vo všeobecnosti chýba ochrana pred nezamestnanosťou. 

Zdaňovanie 

Rovnako ako iné formy práce, aj práca na online platformách podlieha zdaneniu (Európska komisia, 

2016a). Platformová ekonomika sa v širšom zmysle považuje za problém pre daňové úrady. Na jednej 

strane ponúka možnosť formalizovať tieňovú ekonomiku a obmedziť nelegálnu prácu. Vďaka svojej 

digitálnej povahe je možné informácie ľahko uchovávať a zdieľať s príslušnými orgánmi. Na druhej 

strane sa zdá, že sú tu ťažkosti s presadzovaním daňových pravidiel týkajúcich sa práce pre platformu 

a mnohí pracovníci nevedia o pravidlách, ktoré sa na nich vzťahujú. 

Zastupiteľské orgány pre pracovníkov platforiem 

Odborové zväzy aj nové orgány sa snažia zastupovať pracovníkov platforiem v značnom počte krajín. V 

mnohých krajinách odborové zväzy otvorili svoje členstvo pre samostatne zárobkovo činné osoby a 

sprístupnili ich pracovníkom platforiem. 

Zastúpenie pracovníkov platforiem však sťažuje nejasný zamestnanecký status. Nedostatok spoločnej 

identity, absencia spoločného, stáleho pracoviska a nestálosť tejto formy zamestnania. 
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V mnohých krajinách sa odbory snažia organizovať pracovníkov platforiem a poskytovať im kolektívnu 

podporu: v prípade súdnych sporov, organizujú informačné kampane, uľahčujú rokovania medzi 

pracovníkmi a platformami, ktorých výsledkom sú kolektívne zmluvy. 

Súbežne s tým vznikli nové typy inštitúcií, ktoré poskytujú pracovníkom platformy informácie a 

pomáhajú im zlepšovať ich pracovné podmienky. 

Okrem toho sa vytvárajú menej inštitucionalizované iniciatívy pracovníkov. Vo všeobecnosti sú 

špecifické pre sektor alebo úlohu a slúžia najmä na poskytovanie informácií medzi pracovníkmi 

platforiem, preto majú zatiaľ obmedzený úspech, pokiaľ ide o zlepšovanie pracovných podmienok. 

Pracovníci platformy už zorganizovali niekoľko štrajkov v celej Európe, vo väčšine prípadov však bez 

jasných výsledkov. 

Celkovo je organizácia platforiem obmedzená. V niekoľkých krajinách však boli zriadené osobitné 

orgány zastupujúce platformy. 

Závery a politické pripomienky:  

Práca pre platformu je veľmi rôznorodá a jej modely sa neustále menia. Zamestnanecký status 

mnohých pracovníkov platformy je v súčasnosti nejasný. K dnešnému dňu nemá žiadny členský štát 

osobitný zamestnanecký status pre pracovníkov platforiem, čo znamená, že sú klasifikovaní v rámci 

tradičných zamestnaneckých statusov.Pracovník platformy je zväčša platformou považovaný za 

samostatne zárobkovo činnú osobu. To však bolo napadnuté na súde vo viacerých krajinách, kde 

pracovníci platforiem, často s podporou odborov, tvrdia, že sú zamestnancami a nie samostatne 

zárobkovo činnými osobami 

Zamestnanecký status osoby je dôležitý, pretože vo väčšine členských štátov určuje úroveň sociálnej 

ochrany, ktorú dostáva, a táto úroveň je vo všeobecnosti nižšia pre samostatne zárobkovo činné osoby 

ako pre zamestnancov. 

Práca pre platformu nebola hlavným zdrojom príjmu pre veľkú väčšinu opýtaných, bola vnímaná len 

ako vedľajšia činnosť. Väčšine týchto pracovníkov platforiem ich hlavná činnosť poskytuje prístup k 

sociálnej ochrane. 
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Pri väčšine typov práce pre platformu sú zárobky veľmi neisté. Zdá sa, že práca na mieste, ktorú iniciuje 

pracovník, má najpredvídateľnejšie zárobky, keďže pracovníci si stanovujú vlastné ceny práce a do 

značnej miery si sami určujú svoj pracovný čas, pokiaľ je k dispozícii dostatok úloh. 

Pracovníci sú platení zväčša za hodinu, podľa úloh alebo kombináciou oboch spomínaných. 

Online účastníci vo vysúťaženej práci majú najmenšiu kontrolu nad svojimi zárobkami, pretože tie 

závisia od výsledkov súťaží. 

Vo väčšine prípadov pracovníci platforiem nemajú kolektívne zastúpenie, a keď áno, je to na základe 

ich vlastných iniciatív alebo odborov. 

Keď sú pracovníci platformy samostatne zárobkovo činní, situácia sa komplikuje, pretože mnohé 

odborové zväzy a obchodné organizácie nepovažujú samostatne zárobkovo činné osoby za oprávnené 

na získanie členstva. 

Štúdia Iniciatívy na zlepšenie podmienok pre pracovníkov platforiem: Ciele, metódy, silné a slabé 

stránky27 

Rýchly vzostup platformovej ekonomiky mení európsky trh práce. Rozmanitosť obchodných modelov 

a praktík používaných platformovými spoločnosťami si vyžaduje, aby existujúce regulačné rámce a 

dobrovoľné iniciatívy dohnali zameškané a umožnili prechod na konkurencieschopnú digitálnu 

ekonomiku. 

Práca cez platformy prináša pracovníkom niekoľko výziev. Zamestnanosť a príjem majú tendenciu byť 

nepredvídateľné a sú určené algoritmami, ktoré sú mimo kontroly pracovníkov. Prístup k sociálnemu 

zabezpečeniu je obmedzený, pretože súvisí so statusom zamestnania. Odvody na sociálne 

zabezpečenie a daň z príjmu sa ťažko definujú, keďže existujúce daňové predpisy sú nejasné.  

Platformová ekonomika však tiež predstavuje príležitosti pre pracovníkov aj spotrebiteľov. 

 
27 https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/platform-cooperatives-ensure-caring-in-the-
sharing-economy  

https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/platform-cooperatives-ensure-caring-in-the-sharing-economy
https://www.eurofound.europa.eu/sk/publications/blog/platform-cooperatives-ensure-caring-in-the-sharing-economy
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Vďaka nízkym prekážkam vstupu a perspektíve flexibilného pracovného času môžu platformy pomôcť 

znevýhodneným skupinám na trhu práce zabezpečiť si prácu. Vo chvíľach krízy alebo vysokej 

nezamestnanosti môžu platformy poskytnúť pracovníkom príležitosti zarobiť si určitý príjem. 

Prácu pre platformu definuje Eurofound ako zosúladenie dopytu po platenej práci a ponuky platenej 

práce prostredníctvom online platformy pomocou algoritmu. 

Politický kontext: Formy zamestnanosti a obchodné modely sa neustále menia, čo prináša nové výzvy 

pre európske hospodárstvo a trh práce. Práca pre platformu sa v Európe objavila na začiatku 21. 

storočia ako súčasť širšieho súboru zmien poháňaných digitalizáciou. 

Rozsah ekonomiky platforiem je stále relatívne malý: len 1,4 % pracovníkov v EÚ vykonáva prácu 

sprostredkovanú platformami ako prácu na plný úväzok, zatiaľ čo 11 % pracovalo prostredníctvom 

platformy aspoň raz, podľa prieskumu COLLEEM II o platformovej práci, ktorú vykonalo Spoločné 

výskumné centrum Európskej komisie v roku 2018. Napriek tomu platformy prinášajú pre európske 

trhy práce mnohé výzvy týkajúce sa pracovných podmienok a kolektívneho vyjednávania, 

algoritmického riadenia a zamestnaneckého postavenia pracovníkov platforiem, ako aj monitorovania 

a presadzovania zamestnanosti.  

V dôsledku potenciálne nepriaznivých účinkov platformovej práce na trh práce sa na úrovni EÚ a 

členských štátov začalo niekoľko iniciatív na riešenie rozdielov v zamestnaní a pracovných 

podmienkach pracovníkov platforiem. 

Sociálni partneri na úrovni EÚ vrátane Európskej konfederácie odborových zväzov a BusinessEurope sa 

vo svojich stratégiách odvolávajú na prácu platforiem a zapájajú sa do verejnej diskusie na túto tému. 

V členských štátoch sa testujú iniciatívy na zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem. 

Majú rôzne ciele, líšia sa rozsahom a zahŕňajú rôzne mechanizmy. 

Kľúčové poznatky: 

▪ Organizovanie pracovníkov platforiem na zastupovanie ich záujmov zvyšuje transparentnosť 

pracovných podmienok a zlepšuje spoluprácu medzi zainteresovanými stranami. Organizácie 

stojace za takýmito iniciatívami však majú často nedostatok zdrojov a obmedzenú schopnosť 

posunúť sa nad rámec rozšíreného dialógu, aby skutočne zlepšili pracovné podmienky.  
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▪ Kolektívne zmluvy zlepšujú pracovné podmienky a signalizujú, že tradičné regulačné nástroje 

možno úspešne uplatňovať v platformovej ekonomike. Na druhej strane sa týkajú iba pracovníkov 

platforiem so štatútom zamestnanca.  

▪ Obchodné modely alternatívnych platforiem, ako sú družstvá, zvyčajne posilňujú postavenie 

pracovníkov a vedú k lepším pracovným podmienkam. Na zvýšenie efektívnosti 

a pravdepodobnosti prežitia v konkurenčnom prostredí však potrebujú podporu, najmä 

v počiatočnej fáze a vo fáze rastu.  

Skúmanie stavu: Východiskovým bodom pre toto skúmanie je výber 30 iniciatív v EÚ a Nórsku, ktorých 

cieľom je zlepšiť zamestnanosť a pracovné podmienky pracovníkov platforiem, pričom všetky boli od 

januára 2021 zdokumentované v online archíve platformy Eurofound. 

Vybraných 30 iniciatív spĺňalo tieto princípy: 

▪ Trvajú dlhodobo, sú dobre známe a často sa o nich hovorí v politických diskusiách, väčšina z nich 

vznikla v rokoch 2015 až 2018.  

▪ Sú vyvážené, pokiaľ ide o pokrytie krajín, pochádzajú z deviatich členských štátov a Nórska. 

Prehľad iniciatív: Každá iniciatíva sa zaoberá viacerými otázkami týkajúcimi sa práv pracovníkov 

platformy. Približne polovica sa zameriava na poskytovanie poistenia a sociálnej ochrany a približne 

polovica na organizáciu pracovníkov platforiem. Jedna tretina iniciatív je zameraná na rokovanie o 

pracovných podmienkach, zvyšovanie povedomia a poskytovanie informácií, poskytovanie 

poradenstva a poskytovanie fóra pre pracovníkov platformy, ktoré slúži najmä na výmenu skúseností. 

Všetky iniciatívy sa zaoberajú typom práce platformy, pri ktorej platforma pomocou algoritmu 

prideľuje úlohy pracovníkom, ktorí ich vykonávajú na mieste – typické sú platformy, ktoré poskytujú 

služby donášky jedla a taxislužby. 

Približne polovica iniciatív predstavuje samostatné opatrenia bez explicitného prepojenia na širšie 

aktivity vlády alebo sociálnych partnerov. 

Nepriame zásahy: zvyšovanie povedomia a poradenstvo 

Na lepšie pochopenie osobitostí platformovej práce sa niektoré iniciatívy zamerali na zvýšenie 

informovanosti o príležitostiach a rizikách tohto typu práce, na informovanie pracovníkov platformy, 
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tvorcov politík a verejnosti o problémoch okolo danej práce a na poskytovanie poradenstva samotným 

pracovníkom platforiem. 

Kolektívny hlas: Pre platformových pracovníkov je ťažké sa organizovať z dôvodu fragmentovanej 

povahy práce a rozptýlenej pracovnej sile. Naprieč iniciatívami sa na riešenie tejto výzvy používajú 

rôzne prístupy. 

Cezhraničná iniciatíva FairCrowdWork má široký dosah. V podstate umožňuje pracovníkom platforiem 

vymieňať si skúsenosti a hodnotiť platformy, pokiaľ ide o ich pracovné podmienky. Spoločné 

cezhraničné úsilie týchto organizácií zlepšilo transparentnosť pracovných podmienok pri platformovej 

práci, zvýšilo ich viditeľnosť ako kontaktných bodov pre pracovníkov platforiem a urýchlilo získavanie 

informácií o tomto novom fenoméne trhu práce a o tom, ako riešiť vznikajúce problémy. 

Zamestnanecká rada SE v Delivery Hero (ktorá vlastní platformu na rozvoz potravín Foodora) bola 

zriadená po takmer šiestich mesiacoch „zdĺhavých a náročných“ rokovaní medzi zástupcami 

zamestnancov a vedením spoločnosti. Dohoda vyžaduje, aby spoločnosť zamestnaneckej rade 

štvrťročne poskytovala informácie o stratégii spoločnosti, investičných plánoch a akýchkoľvek iných 

plánoch, ktoré by mohli ovplyvniť organizáciu práce a zamestnancov. 

Riešenie pracovných podmienok: Francúzska a talianska vláda zaviedli pracovnú legislatívu s cieľom 

poskytnúť pracovníkom platforiem minimálne sociálne práva, aby zvýšili prijateľnosť tejto novej formy 

zamestnania a zároveň zabezpečili udržateľnosť sociálneho modelu. 

Francúzsky zákon z roku 2016 o práci, modernizácii sociálneho dialógu a zabezpečení profesionálnej 

kariéry stanovuje, že samostatne zárobkovo činní pracovníci platforiem majú nárok na to, aby 

platformy platili príspevky za pracovný úraz a odbornú prípravu, ak si zamestnanci platformy zarobia 

prácou pre platformu určitý minimálny príjem. 

Francúzsky zákon z roku 2019 o orientácii na mobilitu rozširuje vzdelávacie aspekty zákona z roku 2016, 

oprávňuje samostatne zárobkovo činných pracovníkov platforiem na prístup a zdieľanie údajov o ich 

aktivitách na platforme (čo by malo uľahčiť prenosnosť hodnotení klientov) a zaväzuje platformy 

rokovať so zástupcami zamestnancov. Podľa právnych predpisov môžu platformy zaviesť „chartu 

sociálnej zodpovednosti“, ktorá sa bude zaoberať rôznymi aspektmi pracovných podmienok a 

organizácie práce. 
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Taliansky zákon z roku 2019 o ochrane práce na digitálnej platforme sa vzťahuje na samostatne 

zárobkovo činné osoby pracujúce prostredníctvom typu platformy, kde platforma stanovuje mzdovú 

sadzbu a definuje, ako sa vykonávajú úlohy. Predpokladá uplatňovanie rovnakej ochrany ako pri 

štandardnom zamestnaní vrátane niektorých prvkov sociálnej ochrany a umožňuje kolektívne zmluvy 

pre samostatne zárobkovo činných pracovníkov platforiem. 

Súdne prípady týkajúce sa zamestnaneckého postavenia pracovníkov platformy: Zatiaľ čo 

rozhodnutia rôznych súdov sa líšia, novšie rozhodnutia stanovujú, že pracovníci platformy sú 

zamestnancami. 

Sektorové kolektívne zmluvy: Príklady všeobecných sektorových kolektívnych zmlúv, ktoré sa vzťahujú 

aj na pracovníkov platforiem, zahŕňajú rakúsku kolektívnu zmluvu pre cyklokuriérov a taliansku 

kolektívnu zmluvu v oblasti logistiky, nákladnej dopravy a lodnej dopravy. Cieľom týchto kolektívnych 

zmlúv je vytvoriť rovnaké podmienky medzi platformovou ekonomikou a tradičnou ekonomikou, 

pokiaľ ide o hospodársku súťaž a pracovné podmienky. Obe dohody upravujú typické oblasti, ako je 

pracovný čas, mzda, úrazové a nemocenské nároky, ako aj poskytovanie vybavenia. 

Poskytovanie poistenia a sociálnej ochrany: Nedostatočné poistenie a sociálna ochrana pre 

pracovníkov platforiem je jednou z tém, ktorá sa vo verejnej diskusii dostáva do popredia. Tento 

problém vzniká v dôsledku „zamestnaneckého postavenia“ pracovníkov platformy, ich obmedzeného 

povedomia o pracovných rizikách a potrebe ochrany a vysokých nákladov na súkromné poistenie. 

Kódexy správania a normy: Kódexy správania a normy sú „nástrojom“ na zlepšenie pracovných 

podmienok pracovníkov platforiem. Tieto majú tendenciu byť zriadené v reakcii na rastúcu kritiku 

platforiem a sú pokusom platforiem zlepšiť reputáciu obchodného modelu.  

Nemecký kódex Crowdsourcingu definuje 10 princípov, ktoré sa týkajú súladu so zákonom, interakcie 

s pracovníkmi, organizácie práce a pracovných podmienok. Tento nástroj je podstatným krokom k 

nastaveniu štandardov v platformovej ekonomike. 

Závery o účinnosti iniciatív: Iniciatívy skúmané na predchádzajúcich stranách sú rôznorodé a sú skôr 

ilustratívne ako reprezentatívne, takže akékoľvek ich všeobecné hodnotenie treba robiť obozretne.  

Priame intervencie na zlepšenie pracovných podmienok majú v súčasnosti vzhľadom na svoju novosť 

aj obmedzený dopad. 
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Obrázok č. 1 Intervenčná logika a vplyv iniciatív 

Zdroj: Eurofound 

Iniciatívy na zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem sú v rámci EÚ rozdelené 

nerovnomerne a vo východnej Európe ich existuje len málo. Inovatívne spôsoby zvyšovania 

povedomia, budovania kapacít a umožnenia výmeny získaných skúseností medzi rôznymi typmi 

platforiem v členských štátoch by mohli prispieť k lepšiemu šíreniu pracovných iniciatív platforiem. 

Nové a inovatívne prístupy k riešeniu podmienok zamestnávania a pracovných podmienok pracovníkov 

platforiem majú tendenciu byť obmedzené finančnými a organizačnými zdrojmi v inštitúciách, ktoré 

ich podporujú. Zatiaľ čo spolupráca by mohla do určitej miery prispieť k riešeniu tohto problému, na 

zabezpečenie efektívnej implementácie projektov môžu byť potrebné ďalšie finančné a ľudské zdroje. 

1.1.1.2 Strategické dokumenty, analýzy a prehľady OECD k jednotlivým sektorom 

hospodárstva 

Ekonomický prehľad OECD – jún 202228 

OECD na základe vlastných údajov a analýz predpokladá, že slovenská ekonomika v roku 2022 porastie 

o 2,3 % a v roku 2023 o 3,4 %. Vysoká inflácia, ako aj neistota v dôsledku vojny v susednej Ukrajine 

budú vplývať na domáci dopyt aj v roku 2023. Vojna tiež zhoršuje nedostatky v priemyselnom 

dodávateľskom reťazci a oslabuje vývoz. Rast by sa mal čiastočne posilniť v roku 2023 v dôsledku 

silných investícií z EÚ a postupného oživenia vývozu. Medzi hlavné riziká zhoršenia situácie patrí napr. 

predĺženie vojny na Ukrajine a prerušenie dodávok energie, ktoré by mali silný nepriaznivý vplyv na 

rast a infláciu. Opatrenia na pomoc zraniteľným domácnostiam pri zvládaní vysokých cien energií a 

potravín by mali byť dočasné a cielené. Urýchlenie verejných investícií do projektov zameraných na 

energetiku by znížilo závislosť od ruskej ropy a plynu a podporilo by ekologickú transformáciu. Nedávne 

 
28 Slovak Republic Economic Snapshot - OECD 

https://www.oecd.org/economy/slovak-republic-economic-snapshot/
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prijatie stropu na verejné výdavky má pomôcť zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť aj vzhľadom na rýchle 

starnutie obyvateľstva.  

Hospodárske oslabenie spôsobené vlnou omikron bolo napriek prudkému nárastu miery infekcie 

mierne. Zostávajúce obmedzenia boli v marci zrušené. Harmonizovaná inflácia spotrebiteľských cien 

rástla viac ako rok a v máji dosiahla 11,8 %. Inflácia v oblasti potravín a energií je mimoriadne vysoká a 

inflačné tlaky sa čoraz viac zväčšujú – jadrová inflácia v apríli dosiahla 8,1 %. Spotrebiteľská dôvera, 

ktorá už aj tak s rastúcou infláciou klesala, sa po začiatku vojny na Ukrajine ešte viac znížila. 

Pretrvávajúce nedostatky v dodávateľskom reťazci vo vývozných odvetviach spolu s výrazným rastom 

dovozných cien zmenili ročnú obchodnú bilanciu v marci na zápornú. Mesačná miera evidovanej 

nezamestnanosti sa už pol roka väčšinou nemení a zostáva takmer 2 percentuálne body nad úrovňou 

spred pandémie. 

Vojna zosilnila už existujúce problémy. Priemyselná produkcia sa už vo februári znížila. Najmenej dve 

automobilky museli v marci a apríli dočasne pozastaviť výrobu pre nedostatok súčiastok z Ukrajiny, ako 

aj pre pokračujúce problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch polovodičov. Slovenská republika 

je vysoko závislá od dodávok ropy a plynu z Ruska, pričom hlavné potrubia pre oba druhy komodít vedú 

z Ruska cez Ukrajinu. Približne 78 000 utečencov z Ukrajiny (čo zodpovedá 1,5 % obyvateľov Slovenska) 

požiadalo o štatút dočasnej ochrany v Slovenskej republike a približne 10 % sa od konca mája 2022 

zamestnalo. Prílev utečencov dočasne zvýšil príjmy z ubytovania najmä vo východných regiónoch. 

Väčšinu utečencov tvoria deti a ženy. 

Ako reakcia na vojnu a nárast životných nákladov sa prijímajú fiškálne opatrenia. S hlavným 

dodávateľom elektriny sa dohodlo nominálne zmrazenie cien elektriny pre domácnosti do roku 2024. 

Parlament schválil balík opatrení na zmiernenie nárastu životných nákladov s odhadovanými fiškálnymi 

nákladmi vo výške približne 0,3 % HDP v roku 2022 a 1 % HDP v roku 2023. Pri niektorých opatreniach 

(0,1 % HDP) ide o cielené jednorazové platby, väčšinu balíka však tvorí trvalé zvýšenie rodinných dávok, 

ako sú napríklad príspevky a daňové úľavy na deti. Pandemické opatrenia sa v roku 2022 ďalej postupne 

znižujú. Prognózy predpokladajú mierne reštriktívnu fiškálnu pozíciu v roku 2022 a v súlade s najnovším 

programom stability aj to, že štrukturálna konsolidácia v roku 2023 zrýchli. Náklady spojené s prijatím 

utečencov (0,4 % HDP) sú z veľkej časti hradené Európskou komisiou. Prostriedky z nástroja EÚ na 

obnovu a odolnosť vo výške približne 1,4 % HDP ročne v rokoch 2022 - 25 podporia verejné investície. 

Okrem toho má Slovensko do konca roka 2023 možnosť čerpať zostávajúce prostriedky z politiky 

súdržnosti EÚ na roky 2014 - 2020, z ktorých približne polovica (v hodnote približne 7 % HDP) zostala 

doposiaľ nevyužitá.  
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Predpokladá sa, že sa rast v roku 2022 spomalí, keďže vojna na Ukrajine zvýši už aj tak vysokú infláciu 

prostredníctvom vyšších cien energií a potravín, čo zaťažuje disponibilný príjem domácností a 

súkromnú spotrebu. Vývoz sa spomalí v dôsledku slabšieho zahraničného dopytu a intenzívnejšieho 

narušenia dodávateľského reťazca v exportne náročných výrobných odvetviach, najmä v 

automobilovom sektore. V roku 2023 sa rast posilní najmä vďaka silným investíciám, ktorých hnacou 

silou je čerpanie fondov EÚ. Inflácia zostane počas celého roku 2022 dvojciferná a v roku 2023 len 

mierne ustúpi, keďže vonkajšie cenové tlaky oslabia, ale oneskorené premietnutie súčasných vysokých 

cien energií do regulovaných cien tepla a plynu udrží infláciu na vysokej úrovni. Hlavným negatívnym 

faktorom, resp. rizikom je dlhotrvajúca vojna na Ukrajine, ktorá by ohrozila postupné oživenie spotreby 

a vývozu v roku 2023. Hoci dovoz ropy z Ruska je v súčasnosti vyňatý z embarga EÚ, narušenie dodávok 

ruskej ropy a plynu by viedlo k nedostatku energie. Okrem toho je Slovenská republika zraniteľná voči 

budúcim vlnám COVID-19 vzhľadom na nízku zaočkovanosť jej obyvateľstva. Dlhodobé uzavretie 

oblastí v Číne by tiež mohlo zintenzívniť prerušenie dodávok a nedostatok tovarov. Na druhej strane 

silnejšia integrácia ukrajinských utečencov na slovenský trh práce by viedla k vyššiemu rastu. 

Fiškálna podpora pre domácnosti by sa mala viac zamerať na najzraniteľnejšie domácnosti, aby sa 

zabránilo zvyšovaniu životných nákladov. Väčšina nedávno schválených opatrení má trvalý charakter a 

je potrebné zabezpečiť ich udržateľné financovanie. Integrácia ukrajinských utečencov, ktorí sú ochotní 

a schopní pracovať na trhu práce by sa mala uľahčiť, napríklad ponukou jazykovej prípravy a 

starostlivosti o deti. V pláne obnovy sa vyčleňujú značné investície na transformáciu energetiky, 

zvýšenie energetickej bezpečnosti a zníženie uhlíkovej náročnosti. Investície do týchto oblastí by sa 

mali urýchliť. Posilnenie riadenia verejných investícií a verejného obstarávania by pomohlo urýchliť na 

Slovensku chronicky pomalé čerpanie finančných prostriedkov EÚ a podporiť včasnú realizáciu 

investičných projektov. Štrukturálne reformy v oblasti odbornej prípravy a iných aktívnych politík trhu 

práce by podporili prerozdelenie pracovnej sily počas ekologickej transformácie. 

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

a legislatívne dokumenty  

Program Slovensko 

Slovenská vláda dňa 28. júna 2022 schválila investičnú stratégiu (takmer 13 miliárd EUR) pre eurofondy 

na programové obdobie 2021 – 2027. Dokument bol v pripomienkovom konaní od začiatku apríla 

a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) k nemu dostalo viac ako 

700 pripomienok, ku ktorým sa viedli rozporové konania. Program ešte musí schváliť Európska komisia, 
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čo sa predpokladá na jeseň 2022 a následne by sa hneď mohli začať vypisovať prvé eurofondové výzvy 

(na príprave ktorých rezort už pracuje). Slovensko o nastavení nových eurofondov už niekoľko rokov 

diskutovalo aj so zástupcami Európskej komisie, pretože podľa pravidiel musí každý členský štát 

vyčleniť 25 % prostriedkov na prvý politický cieľ – digitalizáciu a inovácie – a ďalších 30 % na investície 

v oblasti klímy a životného prostredia. 

Hlavnou zmenou v budúcich eurofondoch je nový spôsob ich riadenia (doteraz sa tieto peniaze 

investovali prostredníctvom šiestich operačných programov a riadilo ich šesť rôznych ministerstiev, 

pričom ďalšie ministerstvá a inštitúcie boli do čerpania zapojené v pozícii sprostredkovateľských 

orgánov a boli zodpovedné za časť úloh). Po novom by malo byť MIRRI SR jediným riadiacim orgánom 

jediného operačného Programu Slovensko a implementačná j štruktúra sa zúži o 21 inštitúcií. Má to 

priniesť výrazné zjednodušenie, zefektívnenie a zrýchlenie celého procesu ako aj zjednotenie pravidiel 

čerpania. Tiež by sa mali dať ľahšie presúvať peniaze medzi jednotlivými investičnými prioritami – na 

čo by nemusel byť potrebný súhlas EK. Ministerka Remišová uviedla, že „V prípade zistených 

pochybení, nebude dotknutý celý operačný program, ale len jeho prioritná os, ktorej sa problém bude 

týkať.“29  

Ďalším novým prvkom programového obdobia 2021-2027 bude spôsob čerpania eurofondov 

v regiónoch – vláda vyčlenila časť peňazí pre kraje a mestá, ktoré budú môcť o ich využití rozhodovať 

autonómne. Na úrovni krajov už z tohto dôvodu vznikli takzvané Rady partnerstva zložené zo všetkých 

dôležitých regionálnych aktérov – spoločne tvoria Integrovanú územnú stratégiu (IÚS) – sedemročný 

investičný plán daného kraja. Podobný systém sa uplatní aj na úrovni osemnástich veľkých miest 

s pridruženými obcami (takzvané územia Udržateľného mestského rozvoja - UMR) – o peniazoch tam 

budú rozhodovať Kooperačné Rady. Dotačnú podporu z fondov EÚ dostanú iba projekty, ktoré sú vo 

vyššie zmienených územných stratégiách – čerpanie teda bude predvídateľnejšie, pretože každá obec 

bude dopredu vedieť, či na projekt peniaze dostane. Zároveň by malo ísť o projekty, ktoré územie 

najviac potrebuje. MIRRI SR pri delení eurofondov na projekty zo stratégií samospráv bude 

uprednostňovať chudobnejšie kraje a mestské územia s veľkými jadrovými mestami.  

Absolútnou prioritou sú zelené projekty, na ktoré by mala ísť takmer štvrtina národnej alokácie. Viac 

ako 700 miliónov sa vynaloží na zatepľovanie a energetickú obnovu budov, takmer 400 miliónov EUR 

pôjde na podporu zelených energií. Ďalších 720 miliónov sa využije na ochranu prírody a biodiverzity. 

Dôležité postavenie si zachováva aj doprava, kde by mal štát preinvestovať 2 mld. EUR (predovšetkým 

 
29 Vláda schválila Program Slovensko, prioritou eurofondov budú aj rómske komunity – euractiv.sk 

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/linksdossier/vlada-schvalila-program-slovensko-prioritou-eurofondov-budu-aj-romske-komunity/
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sa to týka diaľnic a železničnej infraštruktúry, ale časť peňazí pôjde aj do obnovy ciest I., II. a III. triedy, 

na ozelenenie verejnej dopravy či na rozvoj cyklodopravy). Peniaze budú smerovať aj do doteraz 

zanedbávaných oblastí ako je budovanie kanalizácie a vodovodov či rekonštrukcia miestnych 

komunikácií. Viac ako 3 mld. EUR pôjde do sociálnej oblasti – konkrétne na podporu zamestnanosti, 

zlepšovanie sociálnych služieb, rekonštrukciu škôl a podporu športu. Ďalšou veľkou položkou bude 

digitálna transformácia krajiny, pričom takmer 2 mld. EUR majú ísť do investícií do vedy, výskumu, 

inovácií, digitalizácie a na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP). Zdroje 

EÚ sa zamerajú aj na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu 

udržateľného cestovného ruchu.  

Jednou z najdôležitejších investičných oblastí je pomoc marginalizovaným rómskym komunitám (ďalej 

len „MRK“), s alokáciou 900 miliónov EUR. Vzhľadom na neefektívnosť doterajšieho čerpania peňazí 

v tejto oblasti žiadala Európska komisia zmeniť spôsob implementácie. Po novom bude mať veľké 

kompetencie v tejto oblasti Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý bude mať silné 

slovo pri príprave výziev ako aj pri výbere projektov. Tiež majú vzniknúť nové regionálne centrá, ktorých 

odborníci budú starostom a primátorom zo samospráv s prítomnosťou MRK pomáhať s prípravou 

a realizáciou projektov. Vláda zároveň rozhodla, že mestá a obce na tieto projekty nebudú musieť 

doplácať z vlastných rozpočtov.  

Súčasťou Programu Slovensko je aj dokument týkajúci sa využitia peňazí z nového eurofondu – Fondu 

pre spravodlivú transformáciu – z ktorého má Slovensko dostať 459 miliónov EUR – tie majú byť využité 

na pomoc trom slovenským regiónom s prechodom na zelené hospodárstvo – hornej Nitre a okresom 

Košického a Banskobystrického kraja.  

Rozdelenie peňazí v Programe Slovensko: 

▪ Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,89 mld. EUR 

▪ Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. EUR 

▪ Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. EUR 

▪ Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,25 mld. EUR 

▪ Európa bližšie k občanom: 400 miliónov EUR 

▪ Fond pre spravodlivú transformáciu: 459 miliónov EUR 

▪ Technická pomoc (financovanie administratívnych kapacít zapojených do čerpania): 410 miliónov 

EUR 
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Strešným rámcom pre Program Slovensko je Partnerská dohoda na roky 2021 – 2027 – ide o strategický 

investičný plán nových eurofondov, ktorý bol schválený vládou SR a spripomienkovaný Európskou 

komisiou. Čerpanie nových eurofondov sa predpokladá na sedem rokov, pričom programové obdobie 

začína v momente schválenia programu Európskou komisiou. Podľa pravidla N+3 (na plynulejšie 

čerpanie eurofondov majú členské štáty 3 roky navyše) však bude možné peniaze z nadchádzajúceho 

obdobia čerpať až do roku 2032. Oficiálne malo programové obdobie odštartovať 1. januára 2021, 

avšak rokovania o novom sedemročnom finančnom rámci EÚ sa predĺžili a tak nebolo možné čerpať 

peniaze z Politiky súdržnosti pre žiadnu členskú krajinu EÚ. Z týchto nových eurofondov však bude 

možné preplatiť aj projekty, ktoré sa už spustili v roku 2021, ale zatiaľ sa nestihli dokončiť. 

Program dunajského regiónu 

Vláda na rokovaní dňa 1. 7. 2022 schválila Program dunajského regiónu s celkovou alokáciou 266 

miliónov EUR. Slovensko tak formou medzinárodnej spolupráce využíva príležitosť reagovať na výzvy, 

ktorým môže čeliť spoločne s okolitými krajinami. Prostredníctvom nadnárodných projektov je možné 

hľadať spoločné riešenia, ktoré sa týkajú poklesu počtu obyvateľov regiónu, migrácie, ekonomickej 

nerovnosti, energetickej závislosti, klimatickej zmeny, sociálnej oblasti, zlepšenia mobility v regióne, 

posilnenia konkurencieschopnosti a medzinárodnej spolupráce. Slovensko tak získava nielen finančné 

zdroje na realizáciu projektov, ale prostredníctvom spolupráce aj cenné poznatky od zahraničných 

partnerov zo 14 krajín dunajského regiónu – členské štáty: (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, 

Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Rakúsko, 

Slovinsko), pristupujúce štáty (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko) a susediace štáty 

(Moldavsko, Ukrajina (Černivetská oblasť, Ivano-Frankovská oblasť, Zakarpatská oblasť, Odeská 

oblasť)).  

Celková alokácia programu je 266 379 941 EUR, z toho suma vo výške 213 103 953 EUR predstavuje 

príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo 

financií Maďarskej republiky. 

Program dunajského regiónu sa zameriava na nasledovné oblasti: 

▪ Priorita 1 – Konkurencieschopnejší a inteligentnejší dunajský región 

▪ Priorita 2 – Ekologickejší nízkouhlíkový dunajský región, lepšie prepojená Európa posilnením 

mobility a regionálnej konektivity informačných a komunikačných technológií 

▪ Priorita 3 – Sociálnejší dunajský región 
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▪ Priorita 4 – Lepšie riadenie spolupráce v dunajskom regióne 

Pri vytváraní projektového partnerstva v programe musia byť splnené minimálne požiadavky, teda 

najmenej traja financujúci partneri minimálne z troch krajín regiónu, pričom suma spolufinancovania 

slovenských projektových partnerov programu zo štátneho rozpočtu je vyčíslená na celé programové 

obdobie vo výške približne 2 mil. EUR. 

Príkladmi nadnárodnej spolupráce, kde Slovensko úspešne participovalo, sú projekty DAPhNE, ktorý za 

účasti partnerov zo šiestich krajín rieši prepájanie prístavov na Dunaji, či projekt TRANSGREEN, ktorý 

má prispieť k bezpečnejšej a ekologickejšej cestnej a železničnej sieti, zohľadňujúce prvky zelenej 

infraštruktúry, najmä ekologické koridory. 

Historicky prvá dohoda sociálnych partnerov o minimálnej mzde 

Minimálna mzda v roku 2023 porastie nad rámec zákona: sociálni partneri po prvý raz v histórii 

dospeli k spoločnej dohode30 

Sociálni partneri, teda zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii 

zamestnávateľských zväzov a združení SR (ďalej len “AZZZ SR”) a v Asociácii priemyselných zväzov a 

dopravy (ďalej len “APZD”), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len “ZMOS”) a zástupcovia 

zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR (ďalej len “KOZ SR”) a Spoločných 

odboroch Slovenska (ďalej len “SOS”) sa historicky po prvý raz dohodli na výške minimálnej mzdy na 

nasledujúci rok 2023, dňa 14. júla 2022. Pri dohode prihliadali najmä na aktuálnu spoločenskú a 

hospodársku situáciu a výrazný nárast inflácie. 

Navrhovaná sadzba má podľa nich pomôcť eliminovať negatívne vplyvy na slovenské domácnosti. 

Do 15. júla kalendárneho roka sú sociálni partneri povinní absolvovať diskusie o výške minimálnej mzdy 

na nasledujúci rok, a oznámiť výsledok Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len 

“MPSVaR SR”. V súvislosti s navýšením minimálnej mzdy od budúceho roka, no zároveň s ohľadom na 

aktuálnu nepriaznivú spoločensko-ekonomickú situáciu, výrazný nárast inflácie, a tiež možnú 

energetickú krízu, využili sociálni partneri zákonom možnosť rokovať a dosiahli konsenzus. 

 
30 https://www.asociaciapz.sk/minimalna-mzda-v-buducom-roku-porastie-nad-ramec-zakona-socialni-partneri-

po-prvy-raz-v-historii-dospeli-k-spolocnej-dohode/ 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/daphne
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen
https://www.asociaciapz.sk/minimalna-mzda-v-buducom-roku-porastie-nad-ramec-zakona-socialni-partneri-po-prvy-raz-v-historii-dospeli-k-spolocnej-dohode/
https://www.asociaciapz.sk/minimalna-mzda-v-buducom-roku-porastie-nad-ramec-zakona-socialni-partneri-po-prvy-raz-v-historii-dospeli-k-spolocnej-dohode/
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Podľa ustanovení zákona o minimálnej mzde zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia 

zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok 

dohodou najneskôr od 1. apríla. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov 

dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je 

určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov 

a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky do 31. júla. 

„Všetci sociálni partneri sa zhodli na tom, že v súčasnej situácii musí výška minimálnej mzdy 

zohľadňovať možné negatívne dopady na zamestnancov a domácnosti, no zároveň i prihliadať na 

nepriaznivú situáciu, v ktorej sa nachádza podnikateľské prostredie a rešpektovať reálne možnosti 

slovenských zamestnávateľov,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku sociálnych partnerov31, ktorí 

dosiahli spoločnú dohodu – po prvý raz v histórii bude výška minimálnej mzdy stanovená na základe 

konsenzu zamestnávateľov a odborárov, zákonný automat sa neuplatní. Zo súčasných 646 EUR v roku 

2022 tak minimálna mzda v budúcom roku 2023 stúpne až na 700 EUR. 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v platnom znení je Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaviazané dohodu sociálnych partnerov rešpektovať. S účinnosťou 

od 27. augusta 2022 publikovalo MPSVaR SR v Zbierke zákonov Oznámenie č. 300/2022 Z. z.32, že suma 

minimálnej mzdy na rok 2023 je 700 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou 

mzdou, a 4,023 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V Oznámení č. 301/2022 Z. z.33 

publikovalo MPSVaR SR sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2023. 

Sociálne inovácie v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR34 

MPSVaR SR v roku 2021 zriadilo Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie (NKC SI) za 

účelom reagovať na výzvy pri riešení sociálnych a spoločenských problémov. Prostredníctvom takéhoto 

centra vytvorilo centrálny kontaktný bod pre zainteresované strany, odborníkov, akademickú obec a 

 
31 https://www.kozsr.sk/2022/07/14/minimalna-mzda-v-buducom-roku-porastie-nad-ramec-zakona-socialni-

partneri-po-prvy-raz-v-historii-dospeli-k-spolocnej-dohode/ 
32 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/300/20220827 
33 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/301/20220827 
34 https://www.socialneinovacie.gov.sk/ 

https://www.kozsr.sk/2022/07/14/minimalna-mzda-v-buducom-roku-porastie-nad-ramec-zakona-socialni-partneri-po-prvy-raz-v-historii-dospeli-k-spolocnej-dohode/
https://www.kozsr.sk/2022/07/14/minimalna-mzda-v-buducom-roku-porastie-nad-ramec-zakona-socialni-partneri-po-prvy-raz-v-historii-dospeli-k-spolocnej-dohode/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/300/20220827
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/301/20220827
https://www.socialneinovacie.gov.sk/
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miestne organizácie. Hlavnou ambíciou centra je vytvorenie podmienok pre systematickú a dlhodobú 

podporu sociálnych inovácii na Slovensku.  

Pre dotknuté subjekty od 15. júla 202235 spustilo webovú stránku www.socialneinovacie.gov.sk. 

Cieľom webu je poskytovať záujemcom informácie o aktuálnych výzvach a súťažiach na podporu 

sociálnych inovácií, plánovaných podujatiach či inšpiratívnych príkladoch zo Slovenska aj zo zahraničia. 

K dispozícii sú všetky informatívne dokumenty vypracované v rámci projektu. 

Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie vytvára podmienky pre systematickú a dlhodobú 

podporu sociálnych inovácii na Slovensku. Vzniklo na základe nadnárodného projektu Social Innovation 

Plus (SI PLUS) a predstavuje platformu, ktorá na jednom mieste spája odborníkov, akademickú obec, 

zástupcov regiónov aj neziskových organizácií. 

Ich spoločným cieľom je zlepšenie podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a 

spoločenských problémov v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, či sociálneho začlenenia. 

Získané výstupy budú tiež použité pre programovanie a realizovanie Programu Slovensko 

financovaného aj z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v programovom období 2021-2027. Práve 

posilnenie spolupráce medzi jednotlivými zložkami v programe ESF+ môže priniesť veľký potenciál pri 

podpore sociálnych inovácií a zvyšuje nadnárodnú spoluprácu predovšetkým v makro-regionálnych 

stratégiách EÚ, v prípade Slovenska v rámci krajín Dunajskej stratégie. 

Rezort práce je v tomto projekte pripravený vytvárať vhodnejšie a efektívnejšie nástroje finančnej, ale 

aj nefinančnej podpory sociálnych inovácií, ktoré sa dostávajú stále viac do centra diskusií o aktuálnych 

sociálnych a spoločenských výzvach. 

Piata automobilka na trhu práce Slovenskej republiky 

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 13. júla 2022 žiadosť o investičnú pomoc 

na podporu realizácie investičného zámeru „Projekt Aion“ vo Valalikoch, okres Košice-okolie podanú 

na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky dňa 23. júna 2022 spoločnosťou EJL Slovakia s. r. o. 

(premenovaná na spol. Volvo Car Slovakia s. r. o., od 21. júla 2022). V rámci realizácie investičného 

zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 1 188 588 000,- 

 
35 https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/spustame-web-podporu-

socialnych-inovacii.html  

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/spustame-web-podporu-socialnych-inovacii.html
https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/spustame-web-podporu-socialnych-inovacii.html


119 

EUR v období rokov 2023 až 2027. V priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru bude 

vytvorených 3 300 nových pracovných miest v rokoch 2025 až 2027. V súvislosti s plánovanou 

realizáciou investičného zámeru prijímateľ žiadal investičnú pomoc vo forme dotácie na dlhodobý 

hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote 267 071 950,- EUR. Cieľom 

investičnej pomoci je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu 

automobilov na elektrický pohon. Vzhľadom na orientáciu výroby a deklarovanú hodnotu oprávnených 

investičných nákladov, určených na obstaranie technológií Priemyslu 4.0, ide o investičný zámer 

realizovaný v prioritnej oblasti priemyselnej výroby. 36 

Cieľom investičného zámeru je zriadenie novej prevádzkarne zameranej na výrobu automobilov na 

elektrický pohon značky Volvo. V novo-zriaďovanej prevádzkarni bude prebiehať vlastná výroba 

automobilov na elektrický pohon značky Volvo, pričom ročná produkcia by mala dosahovať 250 000 

automobilov. Vyrábané automobily budú postavené na budúcej architektúre elektrických vozidiel 

navrhnutej skupinou Volvo Cars so zameraním na dizajn, bezpečnosť a technologické inovácie. 

Počiatočná kapacita umožní výrobu viacerých modelov automobilov. 

Prevádzkareň bude mať zariadenia na lisovanie, montáž batérií, mega odlievanie hliníkových dielov 

karosérií, lakovanie a finálnu montáž. Prijímateľ plánuje, aby bol závod od začiatku výroby klimaticky 

neutrálny s certifikáciou LEED Gold. Prevádzkareň sa bude vyznačovať zahrnutím prvkov konceptu 

Priemyslu 4.0. 36. Začatie prác na investičnom zámere je plánované na apríl 2023 a ukončenie prác je 

naplánované na december 2027. Začatie výroby prijímateľ plánuje v apríli 2026 a dosiahnutie plnej 

plánovanej kapacity predpokladá v decembri 2027. Celá produkcia novej prevádzkarne je určená na 

export. Výrobky novej prevádzkarne patria do divízie SK NACE Rev. 2 C 29 Výroba motorových vozidiel 

návesov a prívesov. 

Investičný zámer bude realizovaný v lokalite Valaliky, okres Košice-okolie, Košický samosprávny kraj, 

východné Slovensko. Okres Košice-okolie je dlhodobo zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých 

okresov, ktorý na svojom webovom sídle zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Zároveň, 

okres priamo susedí s okresmi Rožňava, Gelnica, Vranov nad Topľou a Trebišov, ktoré sú taktiež 

zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Realizáciu investičného zámeru prijímateľ 

plánuje na pozemkoch, ktoré sú predmetom významnej investície Strategické územie Valaliky. 

 
36 https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27453/1  

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27453/1
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V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ vytvorí 3 300 nových pracovných miest. V rámci 

vytvorených nových pracovných miest bude 230 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a 3 070 

zamestnancov so stredoškolským vzdelaním. Počíta sa najmä s obsadením nasledovných pozícií: 

operátor (výroba a logistika), technik, vedúci tímu, inžinier/špecialista, supervízor, inžinier prevádzky a 

ďalšími. Všetky nové pracovné miesta budú vytvorené do troch rokov od ukončenia prác na 

investičnom zámere. V rámci dlhodobej stratégie skupiny Volvo zamestnávateľ deklaruje záujem o 

zvyšovanie kvalifikácie, kompetencií a vedomostí svojich zamestnancov. Okrem externe 

zabezpečovaných školení bude mať zavedený aj systém interného vzdelávania. Popri všeobecných 

školeniach zabezpečí svojim zamestnancom špecifické školenia, a to napr. so zameraním na špecifiká 

výroby automobilov Volvo, systémov výroby, údržbu strojov a zariadení a ďalšie. 

Druh podnikateľskej činnosti, na ktorú je investičný zámer určený, patrí podľa klasifikácie SK NACE Rev. 

2 do Sekcie C – Priemyselná výroba, divízia C 29 Výroba motorových vozidiel návesov a prívesov. 

Nový najmodernejší závod bude klimaticky neutrálny a bude vyrábať výhradne elektrické osobné 

automobily. Tým podporuje ambíciu spoločnosti stať sa plne elektrickou do roku 2030 a klimaticky 

neutrálnou do roku 2040 a pokračovať v raste svojich globálnych produkčných kapacít smerom k 

naplneniu rastového potenciálu. 

Výberom Slovenska ako lokality pre svoj nový výrobný závod Volvo Cars vytvára európsky výrobný 

trojuholník pokrývajúci svoj najväčší odbytový región, ktorý dotvárajú závody v Gente (Belgicko) v 

západnej Európe a v Torslande (Švédsko) v severnej Európe. 

Volvo Cars má ambíciu posunúť sa v polovici tohto desaťročia k úrovni 1,2 milióna predaných 

automobilov ročne, čím cieli na dosiahnutie globálneho výrobného postavenia naprieč Európou, USA 

a Áziou. 

„Plne sa sústredíme na dosiahnutie cieľa byť čisto elektrickou značkou v oblasti mobility do roku 2030, 

čo je v súlade s naším zámerom,” povedal Jim Rowan37, generálny riaditeľ a prezident Volvo Cars. 

Expanzia v Európe, našom najväčšom regióne z hľadiska predajov, je kľúčovou pre náš prechod k 

elektrifikácii a pokračujúci rast.” 

 
37 https://www.vlada.gov.sk/volvo-cars-sa-novym-slovenskym-zavodom-na-elektromobily-pripravuje-na-

dlhodoby-udrzatelny-rast/?csrt=18099453019168647659  

https://www.vlada.gov.sk/volvo-cars-sa-novym-slovenskym-zavodom-na-elektromobily-pripravuje-na-dlhodoby-udrzatelny-rast/?csrt=18099453019168647659
https://www.vlada.gov.sk/volvo-cars-sa-novym-slovenskym-zavodom-na-elektromobily-pripravuje-na-dlhodoby-udrzatelny-rast/?csrt=18099453019168647659
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Štart výstavby košického závodu je plánovaný na rok 2023 s inštaláciami zariadení a výrobných liniek v 

priebehu roku 2024. Sériová výroba ďalšej generácie čisto elektrických automobilov Volvo Cars je 

plánovaná na rok 2026. 

V súlade s ambíciou Volvo Cars mať do roku 2025 klimaticky neutrálne výrobné procesy, bude závod 

využívať iba klimaticky neutrálnu energiu. Bude tiež nadizajnovaný ako najlepší príklad udržateľnej a 

efektívnej výroby prémiových elektrických vozidiel s optimalizovanou štruktúrou a logistickými tokmi, 

pričom ním Volvo Cars cieli na najvyššie globálne štandardy energie a environmentálnej efektivity. 

Z pohľadu lokality Košice ponúkajú dobré logistické a transportné spojenie do zvyšku Európy a prístup 

k dobrej sieti dodávateľov. Stimuly ponúkané vládou Slovenskej republiky boli tiež kľúčovým faktorom 

pre rozhodnutie umiestniť závod do Košíc. Závod je plánovaný na produkciu do 250 000 vozidiel ročne 

a očakáva sa, že vytvorí v regióne niekoľko tisíc pracovných miest. Lokalita zároveň umožňuje jeho 

ďalšie rozšírenie v budúcnosti. 

„Tešíme sa na privítanie nových členov do tímu Volvo Cars v Košiciach a globálnej rodiny Volvo Cars a 

taktiež na vytvorenie nových spoluprác a partnerstiev v regióne. Bude to moderné pracovisko v 

najmodernejšom závode, ktorý sa zameriava na udržateľnosť a bezpečnosť,” povedal Javier Varela38, 

výrobný riaditeľ Volvo Cars.  

Partnerská dohoda SR na roky 2021-2027 

Dňa 18. júla 2022 bola v Bruseli podpísaná Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 – kľúčový 

dokument, ktorý určuje, ako sa budú čerpať eurofondy v novom programovom období. Vďaka tejto 

dohode bude môcť Slovenská republika do roku 2027 čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd EUR. 

Slovensko je v poradí 16. členskou krajinou EÚ, ktorej Európska komisia schválila partnerskú dohodu 

na programové obdobie 2021 – 2027. Najväčšia časť investícií v tomto programovom dokumente 

smeruje na zelené a klimatické ciele, vrátane zvýšenia energetickej bezpečnosti Slovenska. Veľká časť 

zdrojov je určená pre vedu, výskum, podporu inovácií, keďže sú to práve inovácie, ktoré zabezpečia 

kvalitnejšie pracovné miesta a lepšie platy pre ľudí na Slovensku. Investície z nových eurofondov 

pokryjú tiež obrovské investičné dlhy z minulosti, ako sú napríklad vodovody či budovanie kanalizácií. 

 
38 tamtiež 

https://www.eurofondy.gov.sk/programove-obdobie-2021-27/dokumenty/index.html
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Druhý najvyšší objem investícii pôjde do sociálnej oblasti a na vzdelávanie. Mení sa aj prístup k riešeniu 

problémov marginalizovaných rómskych komunít, pri ktorých sa na rozdiel od minulosti investície 

sústredia na integrované projekty, ktoré by mali priniesť viditeľné a konkrétne výsledky. 

Partnerská dohoda SR je zároveň veľkou reformou v riadení eurofondov. Jeden program a jedny 

pravidlá majú priniesť lepší manažment, zrýchlenie procesu čerpania eurofondov a transparentnosť. 

Vďaka zásadnej reforme sa celý systém sprehľadní, zjednoduší a zrýchli tak, aby sa peniaze rýchlo 

dostali do regiónov, tam, kde ich ľudia najviac potrebujú. 

Novelizácia zákona o službách zamestnanosti 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v období od 15. júla do 26. júla 2022 dalo do 

predbežného pripomienkového konania a následne od 4. augusta do 24. augusta 2022 do 

medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o službách zamestnanosti. Návrh zákona je 

predložený na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022.  

Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona,39 vyplývajúcim z Plánu legislatívnych úloh vlády 

Slovenskej republiky na rok 2022, je upraviť právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci 

aktívnych opatrení na trhu práce a zabezpečiť zosúladenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych 

príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. 

V tejto súvislosti sa návrh zákona zaoberá návrhom najvýznamnejších úprav v oblastiach, ktoré sú 

identifikované nasledovne: 

▪ revízia právneho rámca poskytovania finančných príspevkov v rámci AOTP za účelom zlepšenia ich 

efektívnosti a účinnosti, 

▪ úprava právneho rámca podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za účelom 

zlepšenia jej efektívnosti a účinnosti, 

▪ úprava zjednodušenia prístupu a zotrvania štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce najmä 

úpravou určenia zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily na úroveň krajov a zjednodušením 

procesu obnovenia prechodného pobytu na účel zamestnania, 

 
39 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/466  

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/466
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▪ úprava pôsobnosti Aliancie sektorových rád a sektorových rád a vzdelávania prípravy pre trh 

práce v súlade so schválenou Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 

2030 a Akčným plánom k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024. 

Ďalším dôvodom na predloženie návrhu novelizácie zákona je stav, že výdavky na aktívne opatrenia 

trhu práce v Slovenskej republike sú relatívne nižšie ako vo väčšine krajín Európskej únie, efektívnosť 

a účinnosť niektorých nástrojov je v porovnaní so skúsenosťami iných krajín Európskej únie nižšia. 

Pretrvávajúca situácia tak znásobuje tlak na ich hospodárne využívanie. Čoraz rýchlejšie zmeny na trhu 

práce si vyžadujú zvýšenie pripravenosti reagovať na ďalší vývoj v oblasti zamestnanosti. Cieľom návrhu 

zákona je preto zlepšiť reaktívnosť na zmeny na trhu práce a zefektívniť a zvýšiť flexibilnosť 

poskytovaných nástrojov na udržanie a zvyšovanie zamestnanosti. 

Strategickým zámerom návrhu zákona je vytvoriť právny rámec na napĺňanie opatrení prijatých v 

strategických dokumentoch európskeho alebo vnútroštátneho rozmeru, realizácia ktorých si vyžaduje 

legislatívne riešenia. Ide napr. o zabezpečenie súladu so Stratégiou celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2021 – 2030 schválenou uznesením vlády Slovenskej republiky č. 678 zo dňa 24. 

novembra 2021, ako aj v súlade s Akčným plánom k Stratégii celoživotného vzdelávania a 

poradenstva na roky 2022 – 2024 schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 275 zo dňa 20. 

apríla 2022.  

 Za kľúčový cieľ sa považuje aj rozpracovanie úloh vyplývajúcich pre oblasť zamestnanosti a tvorby 

pracovných miest v reakcii na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 

2021 – 2024, v ktorom sa uvádza, že vláda Slovenskej republiky bude presadzovať opatrenia na 

udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest, v rámci aktívnych opatrení trhu práce 

zabezpečí presun z menej účinných programov na účinnejšie a zlepší stav zamestnávania ťažko 

zdravotne postihnutých osôb na otvorenom trhu práce. 

Strategický charakter má úprava pôsobnosti Aliancie sektorových rád40 a sektorových rád s cieľom 

zabezpečiť udržateľnosť systému riadenia týchto rozhodujúcich nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce zameraných na opis nárokov trhu práce na pracovné miesta a prenos týchto potrieb do systému 

celoživotného vzdelávania. V tomto zmysle sa navrhuje zabezpečiť úpravu právneho rámca týchto 

nástrojov v súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 (časť 

1.9. Podpora udržateľnosti systému riadenia sektorových rád so zameraním na prenos inovačných 

 
40 tamtiež 
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procesov a požiadaviek trhu práce do CŽV), ako aj v súlade s Akčným plánom k Stratégii celoživotného 

vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024.  

 Podľa súčasného právneho stavu na zabezpečenie tvorby a aktualizácie opisu štandardných nárokov 

trhu práce (národná sústava povolaní podľa § 35a zákona) zriaďuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky Alianciu (podľa § 35b), do pôsobnosti ktorej patrí najmä zriaďovanie 

sektorových rád podľa príslušných sektorov hospodárstva a hodnotenie ich funkčnosti a efektívnosti. 

Návrhom zákona sa sleduje zavedenie právneho rámca ustanovujúceho nadrezortnú udržateľnosť 

týchto rozhodujúcich nástrojov aktívnej politiky trhu práce za riadiacej účasti a spoluzodpovednosti 

zainteresovaných partnerov na strane zástupcov štátu, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov 

zamestnancov, v širšom vnímaní zástupcov sociálnych partnerov. Zmena právneho rámca v tejto 

oblasti tiež reaguje na situáciu vyplývajúcu z blížiaceho sa skončenia realizačného obdobia Operačného 

programu Ľudské zdroje, keď Aliancia a sektorové rady sú koordinované, metodicky vedené a 

hodnotené v rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce 

v SR“ s reálnym ukončením koncom roka 2022. Uvedený národný projekt je realizovaný v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

Vzhľadom na strategickú potrebu zavedenia právneho rámca ustanovujúceho nadrezortnú 

udržateľnosť pôsobnosti Aliancie, zabezpečenie včasného prenosu opisov nárokov trhu práce na 

pracovné miesta do systému CŽV, účasť zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov na verifikácii 

potrieb trhu práce vrátane akceptácii týchto potrieb pri poskytovaní vzdelávania a prípravy pre trh 

práce uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, sa navrhuje právny rámec pre zloženie Aliancie tak, 

aby sa vytvoril prístup relevantných aktérov pri zabezpečovaní týchto potrieb trhu práce a ich prenosu 

do systému CŽV.  

V tejto súvislosti sa v porovnaní so súčasným právnym stavom, podľa ktorého je Aliancia zriadená 

výhradne v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, navrhuje jej 

zriadenie formou záujmového združenia právnických osôb podľa Občianskeho zákonníka. Vstupom 

viacerých zainteresovaných aktérov do riadenia Aliancie a sektorových rád sa výsledkovo sleduje najmä 

posilnenie flexibility ľudských zdrojov reagovať na vývojové tendencie na trhu práce, získavanie 

vedomostí, zručností a kompetencií verifikovaných za účasti samotných zamestnávateľov. Inovujú sa 

ním i mechanizmy participácie účastníkov trhu práce a sociálnych partnerov na vzdelávaní a príprave 

pre trh práce. Návrhom sa zároveň sleduje vytvorenie prístupu k poskytovaniu zručností relevantných 

pre trh práce a znižuje sa riziko poskytovania zručností, ktoré nie sú dopytované trhom práce. 
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Navrhovaná právna úprava § 35b zákona o službách zamestnanosti, v prípade Aliancie sektorových rád 

a sektorových rád, má nasledovné paragrafové znenie: 

„§ 35b 

Aliancia sektorových rád a sektorové rady 

(1) Aliancia sektorových rád (ďalej len „aliancia“) na účely tohto zákona je záujmové združenie 

právnických osôb,a) ktoré najmä 

a. zabezpečuje a koordinuje tvorbu a aktualizáciu Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy 

kvalifikácií, 

b. zriaďuje sektorové rady podľa príslušných sektorov hospodárstva, zabezpečuje ich činnosť a 

hodnotí ich funkčnosť a efektívnosť, 

c. zabezpečuje úlohy súvisiace s vykonávaním spoločnej platformy podporujúcej zosúladenie 

systému celoživotného vzdelávaniab) s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce, 

d. určuje štandardy odborných vedomostí, odborných zručností a schopností na výkon 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce, 

e. vytvára na národné a medzinárodné účely databázu vedomostí a zručností potrebných na 

uplatnenie sa na pracovných miestach trhu práce v súvislosti s aktuálnymi a budúcimi 

potrebami trhu práce, 

f. spolupracuje s ministerstvom školstva pri tvorbe a aktualizácii kvalifikačných štandardov a 

hodnotiacich štandardov,b) 

g. navrhuje ministerstvu školstva zmeny podmienok overovania kvalifikácií,b) 

h. aktívne sa zapája do riešení na nastavenie systému celoživotného vzdelávania tak, aby 

zodpovedal požiadavkám na zamestnancov na trhu práce, vývojovým tendenciám, súčasným 

a predpokladaným inovačným trendom,  
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i. určuje priority v oblasti rozvíjania kľúčových kompetencií v systéme celoživotného vzdelávania 

s osobitným zameraním na digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti a finančnú gramotnosť, 

j. koordinuje aktivity spojené s posilňovaním motivácie jednotlivcov k celoživotnému 

vzdelávaniu podľa potrieb trhu práce najmä prostredníctvom individuálnych vzdelávacích 

účtov, 

k. posudzuje kvalitu vzdelávacích programov určených pre vzdelávanie a prípravu pre trh práce 

podľa tohto zákona a na základe žiadosti ministerstva školstva posudzuje kvalitu vzdelávacích 

programov ďalšieho vzdelávania predložených na rozhodnutie o akreditácii podľa osobitného 

predpisub) vrátane posudzovania ich súladu s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce, 

l. koordinuje proces zisťovania, monitorovania a predvídania vývojových trendov na trhu práce, 

zručností potrebných pre výkon pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce, 

vzniku a zániku pracovných miest, vznikajúcich a zanikajúcich zamestnaní, 

m. zabezpečuje medzirezortnú koordináciu činností súvisiacich s monitorovaním trendov na trhu 

práce a definovaním kvantitatívnych požiadaviek a kvalitatívnych požiadaviek na pracovnú silu 

v súvislosti s jej kvalifikovanou prípravou na uplatnenie sa na trhu práce, 

n. zdieľa informácie a skúsenosti z implementácie Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy 

kvalifikácií prostredníctvom verejne dostupných informačných portálov, 

o. poskytuje ministerstvu a ministerstvu školstva na účel plnenia úloh v rozsahu ich pôsobnosti 

štatistické údaje a informácie, ktoré sú výsledkom jej činnosti, 

p. zverejňuje na svojom webovom sídle Národnú sústavu povolaní, dokumenty a materiály 

vypracované v rozsahu pôsobnosti aliancie a informácie o svojej činnosti. 

(2) Členmi aliancie sú ministerstvo a ministerstvo školstva. Ďalšími členmi aliancie majú právo byť 

reprezentatívne združenia zamestnávateľov a reprezentatívne združenia odborových zväzov. Spôsob 

prijímania členov aliancie, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania aliancie, spôsob hlasovania jej 

členov a financovanie aliancie upravia stanovy aliancie. 
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(3) Činnosť aliancie je financovaná zo zdrojov Európskej únie so spolufinancovaním zo štátneho 

rozpočtu alebo z iných zdrojov, ktorými sú najmä vklady členov vo forme členských príspevkov a príjmy 

z vlastnej činnosti. 

(4) Sektorová rada na účely tohto zákona je dobrovoľné nezávislé profesijné a odborné združenie 

zástupcov zamestnávateľov, odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií a ďalších organizácií, 

orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy. Zloženie sektorovej rady, spôsob vymenúvania 

jej členov, dôvody zániku členstva a spôsob rokovania sektorovej rady upraví štatút sektorovej rady. 

(5) Sektorová rada najmä 

a. aktualizuje Národnú sústavu povolaní v rozsahu svojej pôsobnosti, 

b. určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie 

pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvára predpoklady na ich 

prenos do systému celoživotného vzdelávania, 

c. spolupracuje s alianciou pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. k), 

d. spolupracuje s ministerstvom pri príprave návrhov projektov vzdelávania a prípravy pre trh 

práce podľa tohto zákona.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom a) a b) znejú: 
„a) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka. 

b) Zákon č. 568/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

Novela zákona bude v rámci pokračujúceho legislatívneho procesu v septembri predmetom rokovania 

vlády SR a nadväzne v NR SR. Predpokladaná účinnosť novely zákona je od 1. januára 2023. 
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1.1.3 Udalosti a podujatia zamerané na vzdelávanie a inovácie na národnej a regionálnej 

úrovni (súvisiace s CŽV, formálnym a neformálnym vzdelávaním) 

Iniciatíva Za inovatívne Slovensko41 (združujúca viac ako 60 slovenských firiem a organizácií) pripravila 

návrh legislatívnych a regulačných zmien, ktoré budú nápomocné aj pri transformácii tradičnejších 

odvetví. Medzi navrhovanými zmenami sú opatrenia na:  

1. prilákanie a udržanie pracovnej sily/talentov;  

2. na zefektívnenie a urýchlenie byrokratických procesov;  

3. podporu výskumu a vývoja;  

4. rozvoj inovačného ekosystému.  

Kľúčové bude, podľa tejto iniciatívy, aj zvýšiť mieru spolupráce verejného a súkromného 

sektora. Iniciatíva pripravila a publikovala 22 opatrení (usporiadané v štyroch blokoch) pre lepšiu 

digitálnu budúcnosť Slovenska.42 

Slovensko zanedbalo prípravu na digitálnu dobu a keďže sa dlhodobo orientovalo prevažne na výrobný 

priemysel, legislatíva, technologická infraštruktúra i digitálne zručnosti obyvateľstva nie sú dostatočné. 

Ak má Slovensko ostať konkurencieschopné, je potrebný nový ekonomický model založený na vede, 

inováciách a tvorbe vysokej pridanej hodnoty. Prioritne treba riešiť odlev mladých talentov, ktorému 

v súčasnosti Slovensko čelí a vytvárať pre týchto ľudí atraktívne pracovné príležitosti. Je potrebné 

chopiť sa príležitosti, ktorú ponúka Plán obnovy a prostredníctvom inovácií naštartovať 

konkurencieschopnosť krajiny v globálnej ekonomike. Iniciatíva chce prispieť k plneniu záväzkov vlády 

SR práve v oblasti inovácií. 

Skupina opatrení na prilákanie a udržanie pracovnej sily/talentov sa ďalej člení na konkrétne kroky: 

▪  Startupové víza pre zakladateľov inovatívnych spoločností z krajín mimo EÚ – opatrenie rieši 

absenciu inštitútu startupových víz a špecifického typu pobytu pre podnikateľov z tretích krajín, 

ktorí by chceli začať podnikať na Slovensku. Momentálne môžu žiadať o prechodný pobyt na účely 

podnikania, proces je však zdĺhavý a vyžadujú sa (v niektorých prípadoch superlegalizované) 

dokumenty. Význam tohto opatrenia sa ukazuje predovšetkým v kontexte vojny na Ukrajine. 

 
41 Za inovatívne Slovensko: Čo musíme zmeniť, aby sme svet dobehli v inováciách? - KInIT 
42 22_opatreni.pdf 

https://kinit.sk/sk/maria-bielikova-for-the-amcham-magazine-about-success-and-values/
https://www.startitup.sk/schyluje-sa-k-problemu-ak-nepride-zmena-zo-slovenska-hufne-odidu-tie-najdolezitejsie-talenty/
https://kinit.sk/sk/za-inovativne-slovensko-co-musime-zmenit-aby-sme-svet-dobehli-v-inovaciach/
file:///C:/Users/pekarikova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0KT2NRHY/22_opatreni.pdf
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V krajinách ako Estónsko či Portugalsko sa startupové víza ukázali byť kľúčovým nástrojom na 

rozvoj talentovej základne vytvárajúcej inovácie. Startupové víza na Slovensku by mali byť v gescii 

Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva vnútra SR. 

▪ Úprava režimu zdaňovania zamestnaneckých akcií (tzv. ESOP – employee stock option plan) – ide 

o možnosť podieľať sa na raste a rozvoji spoločnosti prostredníctvom opčného programu pre 

zamestnancov -- benefity v podobe akcií, alebo práv na ich nadobudnutie, pomáhajú firmám získať 

tých najtalentovanejších ľudí na trhu, a tiež ich motivovať k dlhodobej spolupráci a lojalite 

– začínajú sa uplatňovať aj v slovenskom podnikateľskom prostredí, a to prevažne v rýchlo 

rastúcich technologických firmách. Tieto benefity však na Slovensku so sebou prinášajú vysoké 

daňové a odvodové zaťaženie na strane zamestnanca aj spoločnosti. To vedie k odchodu 

slovenských spoločností do medzinárodných korporátnych štruktúr alebo k celkovému 

odmietnutiu tohto nástroja personálnej politiky. Navrhovaná úprava sa snaží presunúť moment 

zdanenia príjmu z nadobudnutia zamestnaneckej akcie / uplatnenia opcie až do toho zdaňovacieho 

obdobia, v ktorom dôjde k prevodu zamestnaneckej akcie na inú osobu (t.j. k jej speňaženiu - tzv. 

exitu). Zároveň navrhuje, po vzore Českej republiky, rozšíriť aplikáciu oslobodenia od dane z 

príjmov z kapitálového majetku aj na fyzické osoby a úplné odstránenie spodnej hranice aspoň 10 

% akcií, nakoľko tá privileguje len tých najmajetnejších a vôbec nezohľadňuje záujmy bežných 

zamestnancov a freelancerov.  

▪ Práca freelancerov v digitálnom odvetví – ak freelancer (SZČO alebo jednoosobová s.r.o.) vykonáva 

prácu so znakmi závislej činnosti a nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah, zadávateľ objednávky 

i samotný freelancer čelia riziku sankcie. Súčasné nastavenie slovenskej legislatívy vzniklo na 

ochranu „slabšej strany” v pracovnoprávnom vzťahu, hlavne v odvetviach stavebníctva alebo 

priemyslu, pretože zamestnanci boli nútení do živností, ktoré ich zamestnávateľom dávali širšie 

obchodné možnosti. Samotný charakter spolupráce freelancerov s technologickými spoločnosťami 

v digitálnom prostredí však zo svojej podstaty vo väčšine prípadov nezodpovedá závislej práci, t.j. 

nejedná sa o vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, freelancer nekoná 

podľa pokynov zamestnávateľa (častokrát nezávisle spolupracuje s klientom firmy, ktorá je 

objednávateľom jeho služieb alebo diel), nemá určené miesto výkonu práce, a ani sa neriadi fixným 

pracovným časom, ktorý by bol určený zamestnávateľom. Predovšetkým freelanceri v inovatívnom 

biznise sú v rovnocennom postavení voči svojim odberateľom – ich pracovná kapacita je vzácna a 

býva ich slobodnou voľbou a preferenciou spolupracovať v pozícii obchodného partnera a nie 

zamestnanca. Odporúčaním je vydanie metodického usmernenia Inšpektorátu práce k práci 

freelancerov v digitálnych odvetviach, ktoré zohľadní povahu práce freelancerov v tomto sektore 

a bude klásť dôraz na slobodu pri výbere formy spolupráce. 
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▪ Rozšírenie znenia dohôd o vykonaní práce: autorské práva a časová dotácia – podľa súčasného 

znenia Zákonníka práce nemožno uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru na tie činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Softvér či iný 

digitálny produkt sa z hľadiska práva chápe ako umelecké autorské dielo – je chránený autorským 

zákonom a je nelegálne používať ho a šíriť bez súhlasu vlastníka autorských práv. To zvyšuje 

administratívnu záťaž pre inovatívne spoločnosti, ktoré vo vybraných/vhodných prípadoch 

uzatvárajú so spolupracujúcimi fyzickými osobami (často ide o slovenských študentov prestížnych 

zahraničných univerzít) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pričom táto 

práca častokrát umožňuje prenos autorských práv, napr. pri dodaní analýzy, softvéru alebo 

spoločného diela. Preto sú firmy nútené popri dohode uzavrieť aj ďalšiu zmluvu upravujúcu 

autorské práva na dodaný digitálny produkt, pričom ide o (historickú) chybu v zákone. Dohody o 

vykonaní práce sú častokrát príliš limitujúce a neflexibilné a znemožňujú napr. študentom 

privyrobiť si a získať skúsenosti na pracovnom trhu. Riešením je rozšírenie znenia Zákonníka práce 

upravujúceho dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a znenia autorského 

zákona o: 

- možnosť ich uzavretia aj na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona,  

- rozšírenie definície zamestnaneckého diela tak, aby zahŕňala aj dielo vytvorené autorom na 

splnenie povinností z dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru,  

- flexibilnejšie časové dotácie. 

▪ Zjednodušenie regulačného rámca upravujúceho podmienky zamestnávania cudzincov –digitálne 

spoločnosti si vzájomne konkurujú v prilákaní talentov, a to nielen na slovenskej, ale aj na globálnej 

úrovni. Mnohé z týchto spoločností preto hľadajú možnosti spolupráce s talentovanými kandidátmi 

z iných štátov. Súčasná úprava možnosti zamestnávania cudzincov (najmä občanov tretích krajín) 

je príliš komplikovaná, s vysokou administratívnou a časovou náročnosťou procesu schvaľovania 

prechodného pobytu za účelom zamestnania (až 90 dní). To komplikuje schopnosť digitálnych 

spoločností promptne reagovať na potreby obsadenia voľných pracovných pozícií a býva dôvodom, 

pre ktorý sa kandidát z tretej krajiny rozhodne ponuku zamestnania odmietnuť. Opatrenie preto 

navrhuje predmetnú lehotu skrátiť maximálne na 30 dní. Ideálne by tiež bolo vytvoriť online 

platformu, kde uchádzač o prechodný pobyt bude môcť vyplniť interaktívne formuláre pre získanie 

pobytu. 

  



131 

Súbor opatrení na zefektívnenie byrokratických procesov navrhuje nasledovné kroky:  

▪ Úprava elektronického podpisovania – elektronický podpis na overovanie občana či firmy voči 

štátu je potrebné zmeniť a vytvoriť jednoduchý, štátom kontrolovaný ekosystém. Komplikovanosť 

súčasného vendor-locked elektronického podpisu bráni rýchlemu napredovaniu v rôznych 

odvetviach. Čiastočným riešením, ktoré by zefektívnilo chod obchodných spoločností, sa javí 

vytvorenie osobitných pravidiel umožňujúcich podpisovanie oficiálnych dokumentov – zmlúv 

prostredníctvom systémov a ďalších platforiem určených na elektronické podpisovanie 

dokumentov. Písomná forma bude zachovaná, ak je právny úkon vykonaný telegraficky, 

ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie podpisujúceho 

úkonu, obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila a zároveň overením 

podpisujúcej osoby (ktorá sa podpisuje na elektronickom prostriedku) prostredníctvom 

tokenu/kódu vygenerovaného mobilným ID. 

▪ Menej formalizované, elektronické zasadnutia valných zhromaždení – iniciatíva navrhuje upraviť 

podrobnejšie pravidlá pre elektronické konanie valných zhromaždení. Elektronické zasadnutia 

orgánov sa stávajú „novou normou“, a preto by malo byť možné uskutočniť zasadnutie aj 

elektronicky, prípadne kombinovanou formou prezenčne/elektronicky. Iniciatíva navrhuje zaviesť 

per rollam rozhodovanie v prípade valného zhromaždenia akciovej spoločnosti tak, aby bola možná 

aj elektronická alternatíva pri tzv. „súkromnej akciovej spoločnosti“, pričom hlasovanie by nemalo 

byť podpisované elektronickým zaručeným podpisom (ako je v súčasnosti upravené pri tzv. 

verejnej akciovej spoločnosti) – toto býva predovšetkým v prípade zahraničných osôb problém. 

▪ Zlepšenie infraštruktúry práva obchodných spoločností z pohľadu inovatívnych spoločností a ich 

investorov – Ministerstvo spravodlivosti SR už prijíma kroky v podobe rekodifikácie práva 

obchodných spoločností na základe ohláseného zámeru. V tomto ohľade iniciatíva súhlasí so 

zámerom a navrhuje zaviesť, resp. špecifikovať jednotlivé inštitúty pre efektívnejšiu infraštruktúru 

investovania do start-upov, konkrétne:  

- Zrušenie jednoty obchodného podielu a vytvorenie možnosti vlastniť viaceré obchodné 

podiely v tej istej spoločnosti s odlišnými právami;  

- Zníženie požiadavky minimálneho základného imania v obchodných spoločnostiach na 

minimum; 

- Vytvorenie elektronickej platformy na stránke Ministerstva spravodlivosti SR/ Obchodného 

registra, kde by bolo možné „vyklikať si“ základné zakladateľské dokumenty potrebné na 

vytvorenie obchodnej spoločnosti (najčastejšie spoločnosti s ručením obmedzeným). 
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▪ Notárske overovanie dokladov – proces notárskeho overovania dokladov je potrebné 

zelektronizovať, a plne nahradiť elektronickým podpisom. V Českej republike je možné overiť 

podpis notárom aj online – v súlade s novelou notárskeho zákona v ČR č. 300/2021 je možné 

dištančné spísanie elektronických notárskych zápisníc v oblasti obchodnoprávnej agendy s využitím 

elektronickej identifikácie, a spojenia pomocou videokonferencie. V kombinácii s využitím 

priameho zápisu do obchodného registra tak bude možné založiť obchodnú spoločnosť (alebo v 

nej realizovať zmeny) výlučne v online prostredí, bez nutnosti osobnej návštevy notárskeho úradu. 

Táto zmena prispeje k vyššej flexibilite správy obchodných spoločností pri zachovaní relevantných 

bezpečnostných štandardov a i keď zatiaľ v Českej republike nemajú vhodné technické riešenia, 

ktoré by sprístupnili plnú implementáciu danej novely, už aspoň zmizla legislatívna bariéra. 

Odporúča sa aj na Slovensku ísť týmto smerom. Zároveň je právo obchodných spoločností značne 

formalizované požiadavkami na overovanie podpisov či notárske zápisnice. Iniciatíva navrhuje 

tieto požiadavky zmierniť, pretože nie vždy sú proporcionálne (napr. podľa platného § 190 ods. 1 

Obchodného zákonníka sa vyžaduje aj na určité rozhodnutie jediného akcionára formálna 

požiadavka notárskej zápisnice). Navrhuje sa preto odstránenie požiadavky notárskej zápisnice v 

prípade rozhodnutí jediného akcionára a jej zmena na požiadavku overeného podpisu na takýchto 

rozhodnutiach, resp. bez overenia. 

▪ Odstránenie daňových prekážok pri organizácii podnikania – pri zlúčení, splynutí, či rozdelení firiem 

zákon požaduje, aby zanikajúca firma precenila všetok svoj majetok na trhovú hodnotu a toto 

precenenie zdanila, čo je európsky unikát, keďže pri týchto transakciách nedochádza k realizácii 

reálneho príjmu – zdaňuje sa nerealizovaný (fiktívny) príjem v podobe nárastu hodnoty majetku 

od jeho obstarania. Keďže v čase krízy podnikatelia hľadajú úsporné riešenia aj cestou 

reštrukturalizácie, resp. zoštíhľovania svojich štruktúr, odstránenie týchto daňových prekážok by 

im zjednodušilo realizáciu takéhoto rozhodnutia – pričom by išlo len o návrat k legislatívnemu 

stavu pred rokom 2018. 

▪ Odstránenie daňových prekážok korporátnej charity – súčasné daňové zákony výrazne 

„predražujú“ korporátnu charitu, keďže ponímajú dar ako neodpočíteľný daňový náklad pre účely 

dane z príjmov právnických osôb (21 %), a neodpočítateľnú DPH na vstupe o 20 %. Tieto peniaze 

by sa pritom mohli použiť na charitu – pričom aktuálny režim 2 % asignácie dane neziskovým 

organizáciám je v dnešnej dobe veľmi neflexibilný, a zďaleka nekompenzuje uvedené prekážky. 

Viaceré krajiny EÚ v tejto oblasti umožňujú podstatne voľnejší daňový režim. 

  



133 

Súbor opatrení na podporu výskumu a vývoja obsahuje nasledovné: 

▪ Prispôsobenie superodpočtu pre firmy, ktoré robia výskum a vývoj prostredníctvom freelancerov 

a kvalitnejšia digitalizácia procesov – jedným z nástrojov podpory vedy a výskumu na Slovensku je 

tzv. superodpočet, tj. možnosť daňovej úspory odpočítaním nákladov na vedu a výskum od základu 

dane z príjmov. Pri realizácii vedecko-výskumného projektu možno od 1.1.2022 odpočítať 100 % 

výdavkov (nákladov) vynaložených na výskum a vývoj. Tento mechanizmus podpory však v 

súčasnom znení nevedia efektívne využívať technologické spoločnosti, ktoré spolupracujú s 

freelancermi, keďže odpočet mzdových nákladov si tieto spoločnosti môžu uplatniť len na 

zamestnancov s trvalým pracovným pomerom. Riešením by bola zmena §30c zákona č. 595/2003 

Z. z. o dani z príjmov v zmysle odstránenia vyššie spomenutých bariér, ktorým musia čeliť 

technologické spoločnosti, ktoré vykonávajú vedu a výskum prostredníctvom freelancerov. Ďalej, 

navýšenie superodpočtu späť na 200 % (ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi), spolu so zlepšením 

digitalizácie prihlasovacieho procesu (a prepojením tohto procesu na relevantné databázy), by 

značne zvýšilo záujem o tento nástroj a jeho uplatniteľnosť. 

▪ Efektívnejšia štátna pomoc pre neziskové výskumné organizácie – úprava definície a postavenia 

záujmového združenia právnických osôb (ZZPO) má potenciál odstrániť formálnu bariéru pre 

verejno-súkromné partnerstvá s neziskovým charakterom a tiež výraznejšie zapojiť súkromný 

sektor do výskumu. Vzťah ZZPO ako formy právnických osôb a podnikania, resp. zaradenia medzi 

neziskové organizácie, je pri súčasnom nastavení problematický – ak by sa ZZPO považovalo vždy 

za podnikateľský subjekt, tak by sa táto forma vôbec nemohla použiť na neziskové výskumné 

inštitúty. Zároveň je táto právna forma v súčasnosti jedinou vhodnou alternatívou v prípade vzniku 

verejno-súkromného partnerstva z dôvodu, že štát (ministerstvo) nemôže vstúpiť do občianskeho 

združenia (o.z.). Súčasné nastavenie značne limituje možnosť získania štátnej pomoci a výšky 

podpory štátu pre vedecko-výskumné aktivity. Riešením by bolo, ak by sa ZZPO mohlo považovať 

za neziskový subjekt. Podpora štátu pre vedu a výskum by sa nemala viazať na konkrétnu právnu 

formu, ale skôr na činnosť, ktorú daná organizácia vyvíja a výsledky, ktoré dosahuje. 

▪ Možnosť zamestnávania výskumných pracovníkov v neziskových výskumných organizáciách na 

dobu určitú (aj opakovane) podobne ako na univerzitách a v Slovenskej akadémii vied (SAV), takáto 

možnosť by značne zlepšila hospodárnosť vedenia vedecko-výskumných projektov. Pokiaľ 

organizácia z neziskového sektora získa výskumný projekt s predpokladaným trvaním viac ako 2 

roky, výskumníka musí prijať do pracovného pomeru na dobu neurčitú – čo je však pre výskumné 

inštitúcie veľmi drahé a zároveň neflexibilné. Zamestnávanie výskumníkov na dobu určitú by si 

vyžadovalo úpravu zákona č. 172/2005 tak, aby bol zamestnanec vykonávajúci činnosti podľa § 2 

považovaný za tvorivého zamestnanca vedy, výskumu a vývoja. Pracovný pomer s tvorivým 
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zamestnancom vedy, výskumu a vývoja vykonávajúcim činnosti v sektore podľa § 7 písm. a) až d) 

sa môže z objektívnych dôvodov dohodnúť na určitý čas, a to aj opakovane. Objektívnym dôvodom 

je najmä doba trvania výskumného projektu a míľniky projektových úloh. Takýto prístup je možný 

na slovenských univerzitách, v Slovenskej akadémii vied, ako aj na výskumných inštitútoch v 

zahraničí. Preto iniciatíva navrhuje, aby bolo zamestnávanie výskumníkov na dobu určitú možné aj 

v prípade výskumných pracovníkov v neziskových vedecko-výskumných inštitúciách na Slovensku. 

Kapitola rozvoj inovačného ekosystému uvádza nasledovné kroky: 

▪ Podpora inovácií prostredníctvom inovačných voucherov – inovačné vouchre financované z 

prostriedkov štátneho rozpočtu (nenávratné dotácie zo strany MH SR, resp. SIEA) na podporu 

inovačných aktivít v súkromnom sektore sú efektívny nástroj na rozvoju inováci a potrebného 

ľudského kapitálu. Avšak:  

- Výška poukážok v sumách 5.000 - 10.000 EUR je príliš nízka pre rozbehnutie podnikania v 

digitálnom sektore (bolo by potrebných minimálne 30.000 - 50.000 EUR) 

- Doba od podania žiadosti po čerpanie sa v niektorých prípadoch vyšplhala na viac ako osem 

mesiacov, čo je príliš dlhé obdobie, počas ktorého sa môžu potreby firiem radikálne zmeniť. 

Táto doba by nemala presiahnuť 2 - 3 mesiace, nakoľko čas je v cykle inovačných spoločností 

kľúčový k ich úspechu 

- Vysoká administratívna náročnosť podávania žiadostí. 

▪ Daňové incentívy pre inovatívne podniky – je potrebná úprava daňového režimu pre rýchlo rastúce 

firmy, aby vedeli preinvestovať zisk do svojho ďalšieho rastu bez zdanenia. Napr. spoločnosti v 

Estónsku ako aj zahraničné subjekty dlhodobo pôsobiace v Estónsku (vrátane pobočiek) podliehajú 

0 % dani z príjmu na všetky reinvestované a nerozdelené zisky. V prípade rozdeleného zisku tieto 

spoločnosti podliehajú 14 - 20 % dani z príjmu. Oproti pôvodnému režimu každoročného 

zdaňovania má toto opatrenie potenciál priniesť v strednodobom horizonte vyššie príjmy do 

štátneho rozpočtu 

▪ Regulačný rámec pre oblasť decentralizovaných technológií: MICA vs. lokálne regulácie – ak 

Slovensko podchytí reguláciu týchto technológií včas a správnym spôsobom (niekoľko funkčných 

princípov, ktoré definujú decentralizáciu, alebo prípadne sandbox), priláka to projekty zo 

zahraničia, ako aj podporí ich vznik na domácej pôde. 

▪ Skrátenie prípravnej fázy na licenčné konanie v rámci procesov Národnej banky Slovenska – je 

potrebné zlepšiť a sprehľadniť dostupnosť dokumentov potrebných na získanie licencií pre 

finančno-technologické inštitúcie, vytvoriť šablónovité dokumenty, ktoré urýchlia proces prípravy 
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subjektom na konkrétne licenčné konanie, či už sa to týka platobnej inštitúcie, alebo licencií PSD2 

a ďalších. Momentálne musí uchádzač pri žiadosti o licenciu doložiť okrem iného aj business model 

spoločnosti či kompletnú organizačnú štruktúru. Vytvorenie šablónovitých dokumentov skráti 

prípravy pre daný subjekt, ako aj zjednoduší prácu odborníkov NBS pri posudzovaní a rozhodovaní 

o splnení podmienok na udelenie licencie. 

▪ Efektívnejší režim zápočtu ziskov a strát v čase a priestore – odpočet strát bežne funguje vo forme 

prenosu daňových strát do budúcich rokov. To znamená, že ak podnikateľ vykáže stratu, túto stratu 

by si odpočítal od budúcich ziskov. V súčasnej neistej dobe má pre firmy oveľa väčší zmysel odpočet 

strát smerom do minulosti (tzv. loss carry back). Rozdiel je preplatkom na dani, ktorý štát 

daňovníkovi vráti a podnikateľ môže takto získané peniaze okamžite použiť na záchranu alebo 

rozvoj firmy. Viaceré štáty EÚ umožňujú tzv. skupinové zdaňovanie prepojených firiem, ktoré je 

dôležité z hľadiska ochrany majetku pred trhovými rizikami (napr. riziko insolvencie počas krízy). 

Pre tieto situácie je rozumné vyčleniť kľúčový obchodný majetok (budovy, ochranné známky, a 

pod.) do samostatnej sesterskej firmy a radšej si ich od sestry prenajímať. Ak by hlavná firma 

zbankrotovala, kľúčový firemný majetok zostane zachránený a podnikateľ po odznení krízy môže 

spraviť reštart. Terajšie pravidlá nútia podnikateľa aby vyčlenenie majetku zdaňoval. Riešením je 

inštitút skupinového zdaňovania (fiscal unity, alebo group taxation), ktorý v súčasnosti aplikuje viac 

ako dve tretiny štátov EÚ. 

▪ Nové regulácie pre rozvoj Tech for Democracy – sociálne siete, rozvoj umelej inteligencie a 

komplexná geopolitická situácia predstavujú pre demokratické štáty existenčnú výzvu. Slovensko 

je v tomto ohľade jednou z najzraniteľnejších krajín v širšom stredoeurópskom regióne. Je preto 

v našom záujme rozvíjať technológie, ktoré nám umožnia budovať funkčný právny štát. 

- Legaltech – základným kameňom tejto snahy je funkčný trh právnych služieb. Konkurenčná 

výhoda tzv. legal tech riešení (rýchlosť/cena/kvalita) má potenciál zásadným spôsobom uľahčiť 

prístup širokých vrstiev spoločnosti k spravodlivosti. Legal tech spoločnosti vedia mať vďaka 

harmonizáciiprávnych systémov nadnárodný až globálny dosah. Prvým krokom k modernému 

trhu právnych služieb na Slovensku by boli nasledovné opatrenia:  

1. Umožnenie neadvokátskym entitám, aby sa mohli stať spoločníkmi v advokátskych 

entitách po vzore Arizony (USA) a Spojeného kráľovstva, kde je umožnené vlastnenie 

advokátskych kancelárií neadvokátmi, v rámci tzv. “alternative business structures”. 

Iniciatíva tiež odporúča zaviesť možnosť obchodovať s akciami advokátskych kancelárií 

na burze cenných papierov po vzore Spojeného kráľovstva. 
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2. Vytvorenie regulačného rámca pre legal tech startupy – dnes tieto technologické 

riešenia môžu vznikať len v rámci advokátskych kancelárií, ktoré však na to nie sú 

vhodným miestom. Vytvorenie licenčného režimu (napr. pod živnostenským úradom) 

umožňujúcemu legal tech riešeniam produktivizovať trh právnych služieb, t.j. poskytovať 

(polo)automatizované právne služby na úzkych segmentoch trhu, vytvorí predpoklady 

pre vznik týchto riešení, resp. ich príchod zo zahraničia. 

3. Uvoľnenie zákona o advokácii v oblasti marketingových aktivít a porovnávacej reklamy 

– pre reštriktívnu reguláciu na trhu právnych služieb existuje vysoká informačná 

asymetria medzi advokátmi a ich klientmi. Nemožnosť porovnávacej reklamy a tiež 

sprostredkovania právnych služieb za odplatu zásadne obmedzuje rozvoj digitálnych 

trhovísk. Práve digitálne trhoviská idú v ústrety narastajúcemu dopytu verejnosti po 

informovaných rozhodnutiach ohľadom výberu kvalitného advokáta – špecialistu. 

- Dezinformácie – pri boji s dezinformáciami je nevyhnutné neustále monitorovanie 

internetu, sťahovanie veľkého množstva dát do databáz a ich analýza. Na efektívnu obranu 

je potrebná robustná dátová infraštruktúra, personálne kapacity a tiež adekvátna legislatíva 

na úrovni štátu. Tu je možné naraziť na legislatívne obmedzenia ochrany osobných údajov. 

Následne je potrebné zabezpečiť ústavne konformný a zároveň nákladovo a časovo 

efektívny proces odstraňovania identifikovaných dezinformácií, prípadne celých portálov, 

ak tie šíria dezinformácie vo veľkej miere a neprestanú s touto činnosťou ani po 

napomenutiach či pokutách zo strany verejných inštitúcií. Pre tento účel bude potrebné 

zriadiť dedikované pracovisko, ktoré sa tejto agende bude primárne venovať. Tiež bude 

potrebné, aby veľké spoločnosti, ako Meta (Facebook) a Google mali na Slovenskú svoje 

fyzické pobočky, adekvátny počet zamestnancov určených na komunikáciu so štátom a 

reagovanie na podnety od obyvateľov, ktorí využívajú rôzne produkty týchto spoločností 

aby zabezpečili adekvátnu podporu. 

Podpora ekosystémových iniciatív na podporu podnikavosti a inovačného a startupového ekosystému 

na Slovensku dlhodobo absentuje. Projekty a nástroje na podporu začínajúcich firiem zo strany štátu 

vznikali bez konzultácie s cieľovými skupinami, fungujú paralelne a konkurenčne k súkromným a 

neziskovým iniciatívam namiesto toho, aby ich podporovali a pomáhali škálovať. To má tri vážne 

následky: 1. prehlbuje sa nedôvera startupovej a neziskovej komunity vo vzťahu k štátu a verejným 

inštitúciám; 2. existujúce verejné podpory nemajú potrebnú kvalitu, sú neefektívne a málo využívané 

cieľovými skupinami; a 3. štát zlyháva v mobilizácii súkromného kapitálu na podporu rozvoja 

ekosystému.  
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Podpora podnikavosti a podnikateľských zručností patrí medzi kľúčové kompetencie potrebné na 

presadenie sa na pracovnom trhu súčasnosti aj budúcnosti a preto je dôležité sústrediť sa na:  

▪ Rozvoj podnikateľských zručností a podnikavosti na každom stupni vzdelávania;  

▪ Podporu inkubačných a akceleračných programov pre začínajúce firmy, napr. v spolupráci s 

komunálnymi štruktúrami, napr. vyššie územné celky;  

▪ Podporu sieťovania aktérov inovačného ekosystému. 

1.2 Činnosť Aliancie sektorových rád 

1.2.1 Posudzovanie a schvaľovanie NŠZ Alianciou 

Od začiatku realizácie projektu bolo realizovaných do 7. 9. 2022 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 521 

NŠZ, a to nasledovne:  

▪ XXX. etapa od 14. 6. 2022 do 24. 6. 2022 – 87 NŠZ;  

▪ XXXI. etapa od 28. 6. 2022 do 11.7. 2022 – 97 NŠZ; 

▪ XXXII. etapa – 13. 7. 2022 do 22.7. 2022 – 22 NŠZ; 

▪ XXXIII. etapa – 29.7. 2022 do 19.8. 2022 – 22 NŠZ (I. revízia a tvorba) a 77 NŠZ (II. a III. revízia); 

▪ XXXIV. etapa – 26.8. 2022 do 7. 9. 2022 – 37 NŠZ (I. revízia a tvorba) a 179 NŠZ (II. a III. revízia). 

XXX. etapa – 14. 6. 2022 

Dňa 14. júna 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 87 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období máj 2022. Na linku: https://forms.office.com/r/r6nn8mvGyG 

sanachádza 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/2022/06/2022-06-14_schvalovanie_30.zip 

  

https://forms.office.com/r/r6nn8mvGyG
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-14_schvalovanie_30.zip


138 

Prehľad NŠZ je nasledovný:  

Sektorová rada pre potravinárstvo  

1. Operátor zariadenia na výrobu vína 

2. Spracovateľ hrozna, vinár 

3. Spracovateľ ovocia a zeleniny 

4. Operátor zariadenia na výrobu piva 

5. Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov 

6. Spracovateľ olejnín, lisovač 

7. Spracovateľ strukovín a okopanín 

8. Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  

9. Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe 

10. Odborný pracovník pre kooperácie 

11. Odevný dizajnér 

12. Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe 

13. Špecialista konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel  

14. Špecialista ochrany lesa 

15. Lesný technik – taxátor 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo  

16. Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov – posádky) 

17. Strojársky laborant 
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Sektorová rada pre elektrotechniku  

18. Elektromechanik (okrem banského) 

19. Elektrotechnik podpory inžinieringu 

20. Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe 

21. Mechanik, opravár metrologických prístrojov 

22. Montér lán a zdvíhacích zariadení 

23. Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej výrobe 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  

24. Autorizovaný krajinný architekt 

25. Kontrolór zábavných parkov 

26. Krajinný a záhradný architekt 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch  

27. Dokladač tovaru 

28. Hotelová gazdiná 

29. Pracovník internetového predaja 

30. Pracovník výdaja jedla 

31. Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  

32. Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve  

33. Finančný analytik pre úverové portfólio  

34. Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov  

35. Špecialista pre obchodné financovanie  

36. Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva  

37. Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu  
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Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel  

38. Člen hudobnej skupiny 

39. Cirkevný hudobník 

40. Člen tanečného zboru (okrem baletu) 

41. Tanečný sólista (okrem baletu) 

42. Tanečný majster (okrem baletu) 

43. Kreatívny producent 

44. Výkonný producent 

45. Fotoreportér 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

46. Kariérový špecialista 

47. Asistent vysokej školy 

Sektorová rada pre verejné služby a správu  

48. Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu 

49. Odborný pracovník samosprávy v oblasti životného prostredia 

50. Príslušník hasičského a záchranného zboru - požiarna prevencia 

51. Príslušník hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby 

52. Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb 

53. Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov a register adries 

54. Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností 

55. Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce 

56. Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment  

57. Projektový špecialista (projektový manažér)  
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58. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku  

59. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania 

60. Operátor kódovania a spracovania údajov 

61. Riadiaci pracovník (manažér) kvality 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  

62. Lekár klinickej biochémie  

63. Lekár klinickej mikrobiológie 

64. Súdny lekár 

65. Letecký lekár 

66. Lekár nukleárnej medicíny  

67. Posudkový lekár 

68. Lekár klinickej farmakológie 

69. Lekár laboratórnej medicíny  

70. Revízny lekár 

71. Maxilofaciálny chirurg zubný lekár 

72. Čeľustný ortopéd 

73. Lekár tropickej medicíny 

74. Foniater 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby  

75. Interiérový dizajnér 

76. Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov) 

77. Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi 

78. Opravár bicyklov a podobných prostriedkov 

79. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva 

80. Rukavičkár 
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81. Údržbár 

82. Umelecký keramikár, hrnčiar 

83. Vizážista, kolorista 

84. Výrobca a opravár hudobných nástrojov 

85. Košikár 

86. Pracovník kľúčovej služby 

87. Rytec kovu (gravírovanie) 

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 XXX. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi 

a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 1 tejto správy. 

XXXI. etapa – 28. 6. 2022 

Dňa 28. júna 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 98 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období jún 2022. Z predkladaných štandardov bolo 82 revidovaných v rámci 

II. revízia NŠZ. Na linku: https://forms.office.com/r/326vYzFSJi 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/2022/06/2022-06-28_schvalovanie_31.zip. 

Prehľad NŠZ je nasledovný:  

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu – II. revízia NŠZ  

1. Pomocný pracovník v bani  

2. Vŕtač 

https://forms.office.com/r/326vYzFSJi
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-28_schvalovanie_31.zip
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-28_schvalovanie_31.zip
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3. Pomocný pracovník na povrchu banských prevádzok  

4. Pomocný lamač  

5. Vodič banskej lokomotívy 

6. Lamač 

7. Strelmajster 

8. Strojník ťažného stroja v bani 

9. Baník 

10. Baník, strojník 

11. Tunelár  

12. Technik geológ 

13. Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov 

14. Strojník briketárne 

15. Ťažiar 

16. Paleontológ 

17. Kvalitár, kontrolór v ťažobnom priemysle 

18. Mechanik, opravár strojov a zariadení na ťažbu nerastných surovín  

19. Banský elektromechanik 

20. Banský zámočník  

21. Geofyzik 

22. Majster (revírnik) v ťažobnom priemysle (okrem elektroúdržby a strojnej údržby) 

23. Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín  

24. Riadiaci pracovník (manažér) v geologickom prieskume a výskume 

25. Dopravný dispečer v ťažobnom priemysle 

26. Výrobný dispečer v ťažobnom priemysle 

27. Technológ pre úpravu nerastných surovín 

28. Technik banskej záchrannej služby 

29. Banský technik, mechanik  
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30. Geochemik 

31. Hydrogeológ 

32. Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov 

33. Banský geológ  

34. Banský merač  

35. Banský špecialista technológ 

36. Banský špecialista projektant 

37. Ložiskový inžinier 

38. Geológ (okrem banského geológa) 

39. Mineralóg, petrológ  

40. Petrofyzik  

41. Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle 

42. Inžiniersky geológ 

43. Vrtný špecialista 

44. Vedúci bane/ lomu 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo – II. revízia NŠZ 

45. Pomocný pracovník v hutníckej a zlievarenskej výrobe 

46. Tavič 

47. Operátor stroja na valcovanie kovov 

48. Koksár 

49. Hutník operátor 

50. Hutník operátor, údržbár 

51. Hutník neželezných kovov 

52. Operátor stroja na ťahanie a pretláčanie kovov 

53. Hutník oceliar 

54. Hutník vysokopeciar 
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55. Operátor zlievarenských strojov a zariadení 

56. Operátor zariadení prípravy vsádzky vo valcovniach 

57. Peciar 

58. Apretovač 

59. Morič 

60. Galvanizér 

61. Operátor pokovovania 

62. Operátor redukovne vo valcovniach 

63. Jadrár 

64. Zlievarenský modelár 

65. Práškový metalurg 

66. Odlievač kovov 

67. Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve 

68. Technický pracovník v hutníctve 

69. Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant 

70. Zlievarenský technik kontroly kvality 

71. Zlievarenský technik normovač 

72. Zlievarenský technik metalurg 

73. Majster (supervízor) v hutníctve 

74. Majster (supervízor) v zlievarenstve 

75. Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle 

76. Špecialista riadenia kvality v hutníctve 

77. Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji 

78. Hutnícky špecialista technológ  

79. Metalograf 

80. Zlievarenský špecialista riadenia kvality 

81. Zlievarenský špecialista projektant 
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82. Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu – I. revízia + tvorba NŠZ  

83. Elektromontér energetických zariadení a systémov 

84. Technik prevádzky vodných elektrární 

85. Inžinier riadenia jadrovej bezpečnosti 

86. Konštruktér neštandardných meracích systémov 

87. Odpočtár meracích systémov 

88. Operátor riadiaceho centra fyzickej ochrany 

89. Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike 

90. Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení 

91. Technik bezpečnostných meraní rádiometrie a spektrometrie 

92. Technik podpory inžinieringu v energetike 

93. Kontrolný fyzik v jadrovej elektrárni 

94. Technik energetik vo výskume a vývoji 

95. Technik montáží energetických zariadení 

96. Technik pre typizáciu a unifikáciu elektrizačnej sústavy 

97. Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni – stiahnuté zo schvaľovania 

metodikom 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport – I. revízia + tvorba NŠZ  

98. Inšpektor v oblasti výchovy a vzdelávania (školský inšpektor) 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 14 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.  
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Z výsledkov hlasovania členov Aliancie v XXXI. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi a 

príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 1 tejto správy. 

XXXII. etapa – 13. 7. 2022 

Dňa 13. júla 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 22 revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období jún/júl 2022. Na linku: https://forms.office.com/r/xeWCn42TAG 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/2022/07/2022-07-13_schvalovanie_32.zip 

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

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

1. Dispečer v sklárskej a keramickej výrobe 

Sektorová rada pre elektrotechniku  

2. PLC programátor 

3. Špecialista riadenia kvality v elektrotechnickej výrobe 

4. Technik mikrosystémov 

5. Výskumný pracovník mikrosystémov 

6. Inžinier mikrosystémov 

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel  

7. Retušér  

8. Kultúrno-osvetový pracovník 

9. Dablér  

10. Teatrológ  

https://forms.office.com/r/xeWCn42TAG
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-13_schvalovanie_32.zip
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11. Sólista operety a opery  

12. Šepkár  

13. Teoretik, kritik audiovizuálneho umenia 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport  

14. Učiteľ jazykovej školy 

Sektorová rada pre verejné služby a správu  

15. Profesionálny horský záchranár 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  

16. Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove 

17. Radiačný onkológ 

18. Neonatológ 

19. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému 

20. Pôrodná asistentka bez špecializácie 

21. Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve 

22. Masér v zdravotníctve 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 16 z 25 členov. Pri siedmich 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 XXXII. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené, k NŠZ neboli vznesené pripomienky. 
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XXXIII. etapa – 29.7. 2022 

Dňa 29. júla 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 99 NŠZ revidovaných a vytvorených 

NŠZ sektorovými radami v období august 2022. Na linku: https://forms.office.com/r/hLxU5Cv55D sa 

nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie predkladaných štandardov, konkrétne I. revíziu a 

tvorbu.  

Na https://forms.office.com/r/0spDdRcU7G sa nachádza dotazník pre revidované štandardy v rámci II. a III. 

revízie. Predkladané štandardy v rámci II. a III. revízie sa týkajú primárne dopĺňania/zmien v inováciách, 

dopĺňania/zmien v oblasti SZČ, znaleckých činností, regulácií a kompetenčného modelu.  

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/2022/07/2022-07-28_schvalovanie_33.zip  

Celkovo ide o 99 NŠZ, a to 22 NŠZ (I. revízia a tvorba) a 77 NŠZ (II. a III. revízia) spracovaných v rámci 

národného projektu SRI v období júl 2022. 

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

Revízia a tvorba NŠZ  

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie  

1. Krajinný inžinier 

2. Pracovník na čistenie verejných priestranstiev 

3. Pracovník spracovania a likvidácie odpadov 

4. Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií 

5. Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete 

6. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva 

7. Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve 

8. Smetiar 

9. Špecialista pre odpadové hospodárstvo 

https://forms.office.com/r/hLxU5Cv55D
https://forms.office.com/r/0spDdRcU7G
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-28_schvalovanie_33.zip
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10. Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti) 

11. Technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách 

12. Technik merania a regulácie v spaľovni 

13. Technik prevádzky vodovodov a zavlažovacích systémov 

14. Hydrológ 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby  

15. Algeziológ 

16. Klinický fyzik 

17. Klinický logopéd 

18. Lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 

19. Lekár genetik 

20. Liečebný pedagóg špecialista 

21. Rádiológ 

22. Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti a v teréne 

II. a III. revízia NŠZ  

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov  

23. Agromechatronik 

24. Fytoinšpektor  

25. Fytopatológ  

26. Chovateľ a cvičiteľ psov  

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

28. Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz  

29. Chovateľ hydiny  

30. Chovateľ ošípaných  
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31. Chovateľ v zmiešanom hospodárstve  

32. Inseminačný technik  

33. Inšpektor plemenárskej inšpekcie  

34. Kombajnista  

35. Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov  

36. Manažér závlah  

37. Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení 

38. Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)  

39. Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstve  

40. Pomocný pracovník v akvakultúre  

41. Realizátor záhradných a krajinných úprav  

42. Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky  

43. Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby  

44. Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve  

45. Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre  

46. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností  

47. Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby  

48. Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)  

49. Špecialista agrochemickej kontroly  

50. Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel  

51. Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo  

52. Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia  

53. Špecialista v oblasti záhradníctva  

54. Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm  

55. Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik  

56. Technik pre precízne poľnohospodárstvo  

57. Technik v akvakultúre  
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58. Technik v rastlinnej výrobe  

59. Technik v živočíšnej výrobe  

60. Traktorista (poľnohospodárstvo)  

61. Vedúci strediska v poľnohospodárstve  

62. Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky  

63. Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe  

64. Veterinárny technik  

65. Vinohradník  

66. Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín  

67. Záhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevín  

68. Záhradník - pestovateľ sadbového materiálu  

69. Zoológ 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  

70. Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve 

71. Špecialista pre riadenie rizík v poisťovníctve 

72. Administratívny pracovník v poisťovníctve  

73. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment stredných klientov a 

mikropodnikateľov 

74. Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre segment veľkých firemných klientov 

75. Metodik pre oblasť finančníctva a poisťovníctva 

76. Špecialista pre likvidáciu poistných udalostí 

77. Odborný pracovník pre upisovanie poistných rizík 

78. Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia 

79. Špecialista pre upisovanie, hodnotenie poistných rizík 

80. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového sporenia 

81. Špecialista pre dôchodkové sporenie 
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82. Hypotekárny špecialista v bankovníctve 

83. Odborný pracovník pre bankopoistenie  

84. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti finančného sprostredkovania 

85. Špecialista pre bankopoistenie 

86. Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia 

87. Špecialista pre zaistenie 

88. Odborný poradca, predajca bankových produktov a služieb 

89. Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním 

terorizmu 

90. Špecialista pre investičnú činnosť v poisťovníctve 

91. Riadiaci pracovník (manažér) v poisťovníctve 

92. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti poisťovníctva 

93. Finančný poradca pre sektor poistenia alebo zaistenia (poisťovací maklér) 

94. Špecialista na platobné služby 

95. Odborný pracovník pre podporu obchodu v poisťovníctve 

96. Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve 

97. Pracovník pri priehradke v poisťovníctve 

98. Špecialista pre podporu obchodu vo finančníctve 

99. Odborný pracovník pre predaj poistných produktov a služieb 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 16 z 25 členov. Pri siedmich 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 XXXIII. etape posudzovania a schvaľovania NŠZ vyplýva, že NŠZ 

boli schválené a k niektorým NŠZ boli vznesené pripomienky, ktoré boli konzultované s autormi 

a príslušnými sektorovými radami. Pripomienky sa uvádzajú v Prílohe č. 1 tejto správy. 
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XXXIV. etapa – 28.6. 2022  

Dňa 26. augusta 2022 bolo Aliancii zaslaných na posúdenie a schválenie 216 NŠZ revidovaných a 

vytvorených NŠZ sektorovými radami v období august 2022. 

Na linku: https://forms.office.com/r/vUzMUmKwGg sa nachádza dotazník na per rollam schvaľovanie 

predkladaných štandardov, konkrétne I. revíziu a tvorbu.  

Na linku: https://forms.office.com/r/p3QqwBvE4X sa nachádza dotazník pre revidované štandardy v 

rámci II. a III. revízie. Predkladané štandardy v rámci II. a III. revízie sa týkajú primárne dopĺňania/zmien 

v inováciách, dopĺňania/zmien v oblasti SZČ, znaleckých činností, regulácií a kompetenčného modelu.  

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/2022/08/2022-08-26_schvalovanie_34.zip  

Celkovo ide o 37 NŠZ (I. revízia a tvorba) a 179 NŠZ (II. a III. revízia) spracovaných v rámci národného 

projektu SRI v období august 2022. 

Prehľad NŠZ je nasledovný: 

I. revízia NŠZ 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu 

1. Aplikačný technik v chemickej výrobe 

2. Dispečer v chemickej výrobe 

3. Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov 

4. Farmaceutický reprezentant 

5. Chemický špecialista technológ 

6. Chemik v prevádzke a službách  

7. Jadrový chemik 

8. Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov  

https://forms.office.com/r/vUzMUmKwGg
https://forms.office.com/r/p3QqwBvE4X
https://www.sustavapovolani.sk/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-26_schvalovanie_34.zip
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9. Laborant biochemik 

10. Majster (supervízor) v chemickej výrobe 

11. Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej 

výroby) 

12. Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov 

13. Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby) 

14. Pomocný pracovník v chemickej výrobe 

15. Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe 

16. Technik chemik 

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie 

17. Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách 

18. Hrádzny, hatiar 

19. Krajinný ekológ, geoekológ 

20. Pomocný pracovník vo vodárenstve 

21. Poriečny 

22. Strojník vodohospodárskych zariadení 

23. Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody 

24. Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve  

25. Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve 

26. Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností 

27. Vodohospodársky dispečer 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie 

28. Analytik informačných a komunikačných technológií 

29. Hlasový, dátový a sieťový špecialista 

30. IKT architekt, projektant 
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31. Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

32. Jazykovedec (filológ, lingvista) 

33. Učiteľ strednej odbornej školy 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

34. Očný optik 

35.  Optometrista 

36.  Ortopedický technik 

37.  Sanitár 

II. a III. revízia NŠZ  

Sektorová rada pre potravinárstvo 

1. Liehovarník 

2. Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá 

3. Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov 

4. Operátor zariadenia na výrobu liehovín 

5. Cukrár 

6. Cestovinár 

7. Lahôdkar 

8. Mäsiar, údenár 

9. Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie 

10. Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo 

11. Autokarosár  
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12. Autoelektrikár  

13. Automechanik osobných motorových vozidiel  

14. Autotronik - diagnostický špecialista  

15. Autolakovník  

16. Automechanik nákladných automobilov a autobusov  

17. Mechanik pneuservisu  

18. Operátor zvárania  

19. Predajca motorových vozidiel  

20. Špecialista plánovania výroby  

21. Inžinier zvárania  

22. Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe  

23. Majster (supervízor) v strojárskej výrobe  

24. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe  

25. Nastavovač CNC strojov  

26. Operátor robotiky  

27. Obrábač kovov  

28. Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič  

29. Procesný špecialista v strojárskej výrobe  

30. Programátor CNC strojov  

31. Rezač kovov  

32. Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe  

33. Strojársky špecialista automatizácie  

34. Strojársky špecialista konštruktér, projektant  

35. Strojársky špecialista technológ  

36. Strojársky špecialista v oblasti kvality  

37. Strojársky špecialista v oblasti údržby  

38. Strojársky špecialista vo výskume a vývoji  
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39. Strojársky technik automatizácie  

40. Strojársky technik kontroly kvality  

41. Strojársky technológ  

42. Technik STK  

43. Zvárač plastov  

44. Zváračský praktik  

45. Zváračský špecialista  

46. Zváračský technológ  

47. Mechanik motocyklov  

48. Metrológ - vedecký pracovník  

49. Technik metrológ  

50. Procesný technik  

51. Programátor priemyselných robotov 

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

52. Autorizovaný geodet a kartograf 

53. Geodet (vedecký pracovník) 

54. Inžinier geodet a kartograf 

55. Izolatér 

56. Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve 

57. Stavebný prípravár 

58. Stavebný rozpočtár, kalkulant 

59. Strechár 

60. Špecialista geografického informačného systému 

61. Technik geodet 

62. Stavbyvedúci 

63. Stavebný projektant 
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64. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb 

65. Asistent stavebného dozoru 

66. Stavebný dozor 

67. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb 

68. Asistent stavbyvedúceho 

69. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 

70. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 

71. Tesár 

72. Stavebný klampiar 

73. Dláždič 

74. Zatepľovač 

75. Stavebný špecialista riadenia kvality 

76. Stavebný špecialista technológ 

77. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu 

78. Stavebný technik kontroly kvality, laborant 

79. Operátor výrobne obaľovaných zmesí 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby 

80. Doručovateľ zásielok, poštár 

81. Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave 

82. Pracovník pri priehradke na pošte 

83. Rušňovodič v železničnej doprave 

84. Technický špecialista v poštových službách 

85. Technik, kontrolór v železničnej doprave 

86. Triedič zásielok 

87. Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD) 

88. Dispečer osobnej cestnej dopravy (okrem MHD) 
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89. Letový inštruktor 

90. Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska 

91. Operátor v cestnej infraštruktúre 

92. Palubný sprievodca v leteckej doprave 

93. Pilot 

94. Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve 

95. Pracovník odbavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave 

96. Pracovník technickej obsluhy lietadiel 

97. Revízor vo verejnej osobnej doprave 

98. Riadiaci letovej prevádzky 

99. Riadiaci pracovník manažér) v cestnej doprave (okrem MHD) 

100. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre 

101. Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave 

102. Stevard v osobnej železničnej doprave 

103. Špecialista cestovných poriadkov 

104. Špecialista pre integrovanú dopravu 

105. Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach 

106. Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti 

107. Technický špecialista v cestnej infraštruktúre 

108. Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre 

109. Technik údržby lietadiel 

110. Vodič nákladného motorového vozidla 

111. Vodič osobného motorového vozidla 

112. Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov 

113. Administratívny pracovník v železničnej doprave 

114. Vozmajster 

115. Operátor v železničnej doprave 
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116. Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry 

117. Pracovník riadenia železničnej dopravy 

118. Tranzitér 

119. Dopravný psychológ 

120. Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre 

121. Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave 

122. Vodič električky 

123. Dispečer mestskej hromadnej dopravy 

124. Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD) 

125. Vodič autobusu 

126. Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave 

127. Vodič trolejbusu 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo  

128. Aktuár - odborný pracovník 

129. Aktuár špecialista 

130. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností 

131. Realitný maklér 

132. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností 

133. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie 

134. Správca bytových domov 

135. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí 

136. Špecialista menovej a finančnej štatistiky 

137. Pracovník pri priehradke v bankovníctve 

138. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore 

139. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb 

140. Špecialista makroekonómie 
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141. Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody 

142. Špecialista na finančné a poisťovacie podvody 

143. Odborný pracovník pre zaistenie 

144. Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv 

145. Špecialista pre správu poistných zmlúv 

146. Odhadca škôd 

147. Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve 

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport 

148. Kouč 

149. Pedagogický asistent 

150. Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia 

151. Školník 

152. Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg 

153. Učiteľ gymnázia 

154. Učiteľ materskej školy 

155. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením 

156. Učiteľ praktického vyučovania 

157. Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

158. Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami) 

159. Výchovný poradca 

160. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment  

161. Administratívny pracovník v oblasti štatistiky  

162. Odborný pracovník v oblasti štatistiky  

163. Špecialista podnikový ekonóm 
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164. Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)  

165. Špecialista reportingu 

166. Špecialista reportingu v účtovníctve 

167. Ekonomický analytik, prognostik 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

168. Balzamovač ľudských tiel 

169. Detektív 

170. Detektívny koncipient 

171. Inštruktor autoškoly 

172. Kachliar 

173. Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení 

174. Pedikér 

175. Podológ 

176. Pracovník obsluhujúci solárium 

177. Umývač okien výškových budov 

178. Výrobca, opravár strelných zbraní 

179. Zlatník, klenotník 

Do posúdenia a schvaľovania NŠZ sa zapojilo celkovo 14 z 25 členov. Pri siedmich 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 XXXIV. 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.  
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Tabuľka č. 2 Prehľad počtu NŠZ schválených Alianciou od roku 2020 do septembra 2022 

Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

  

  

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI. 
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
etapa 

  

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 

20.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

27.8. 
2021 

28.9. 
2021 

21.10. 
2021 

16.11. 
2021 

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

3 0 0 0 0 7 0 1 2 5 4 0 3 0 0 4 8 0 4 

Sektorová rada pre 
ťažbu a úpravu surovín, 
geológiu 

3 0 3 2 2 3 2 1 4 0 3 2 2 1 2 2 0 4 1 

Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

5 0 0 2 0 2 0 4 3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

Sektorová rada pre 
textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 

1 3 2 1 3 1 0 3 1 1 1 8 1 2 0 3 2 2 2 

Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a 
drevospracujúci 
priemysel 

0 8 2 1 1 2 2 4 2 2 1 5 2 1 3 2 2 1 3 

Sektorová rada pre 
celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel 

0 2 1 2 2 1 0 1 3 1 2 1 1 0 0 1 0 3 1 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

0 1 2 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Sektorová rada pre 
hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo 

6 0 1 2 3 2 2 2 0 3 2 2 2 0 2 2 1 2 3 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

  

  

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI. 
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
etapa 

  

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 

20.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

27.8. 
2021 

28.9. 
2021 

21.10. 
2021 

16.11. 
2021 

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

3 0 0 0 0 6 0 4 3 0 0 6 0 0 5 3 7 0 4 

Sektorová rada pre 
automobilový priemysel 
a strojárstvo 

0 2 0 0 0 6 1 0 4 0 0 5 0 0 3 4 5 4 3 

Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 

Sektorová rada pre 
energetiku, plyn, 
elektrinu 

0 7 0 4 2 0 6 0 4 0 2 3 0 0 0 0 2 3 5 

Sektorová rada pre 
vodu, odpad a životné 
prostredie 

0 1 0 1 1 1 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 

Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu 
a kartografiu 

3 0 2 1 0 3 3 3 1 4 3 0 0 0 9 0 0 0 0 

Sektorová rada pre 
obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný 
ruch 

0 4 0 0 3 1 2 6 3 2 3 4 0 2 3 1 1 4 4 

Sektorová rada pre 
dopravu, logistiku, 
poštové služby 

6 0 5 3 0 5 3 5 1 5 3 1 5 4 3 0 0 7 0 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 
a telekomunikácie 

2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

  

  

I. 
etapa 

II. 
etapa 

III. 
etapa 

IV. 
etapa 

V. 
etapa 

VI.  
etapa 

VII.  
etapa 

VIII. 
etapa 

IX.  
etapa 

X. 
etapa 

XI. 
etapa 

XII. 
etapa 

VIII. 
etapa 

XIV. 
etapa 

XV. 
etapa 

XVI. 
etapa 

XVII. 
etapa 

XVIII. 
etapa 

XIX. 
etapa 

  

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 

20.4. 
2021 

20.5. 
2021 

3.6. 
2021 

12.6. 
2021 

19.6. 
2021 

9.8. 
2021 

27.8. 
2021 

28.9. 
2021 

21.10. 
2021 

16.11. 
2021 

Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 17 0 0 0 

Sektorová rada pre 
kultúru a kreatívny 
priemysel 

9 0 5 0 0 5 6 0 0 5 9 0 12 0 11 0 0 8 0 

Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu 
a šport 

1 2 0 0 2 0 0 4 0 1 4 5 2 0 3 7 2 1 5 

Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

12 8 0 6 0 6 5 0 13 0 6 3 0 0 13 0 5 4 15 

Sektorová rada pre 
administratívu, 
ekonomiku, manažment 

0 3 0 0 0 2 3 4 5 11 8 8 3 4 3 3 4 1 7 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 
služby 

0 0 16 7 8 3 7 7 7 10 4 11 9 8 0 7 9 0 0 

Sektorová rada pre 
remeslá a osobné služby 

7 0 0 2 1 0 0 0 0 12 0 0 0 1 2 4 6 0 0 

SPOLU 63 44 39 37 31 59 47 50 66 65 64 64 44 23 63 80 57 44 57 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

  
  

 

XX. 
etapa 

XXI. 
etapa 

XXII. 
etapa 

XXIII. 
etapa 

XXIV. 
etapa 

XXV. 
etapa 

XXVI. 
etapa 

XXVII. 
etapa 

XXVIII. 
etapa 

XXIX. 
etapa 

XXX. 
etapa 

XXXI. 
etapa 

XXXII. 
etapa 

XXXIII.
etapa 

XXXIV.
etapa 

SPOLU 

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 

14.6. 
2022 

28.6. 
2022 

13.7. 
2022 

29.7. 
2022 

28.6. 
2022 

  

Sektorová rada pre 
poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

3 3 6 5 6 3 4 0 0 3 0 0 0 47 0 121 

Sektorová rada pre 
ťažbu a úpravu surovín, 
geológiu 

3 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 44 0 0 0 51 

Sektorová rada pre 
potravinárstvo 

0 0 10 0 0 0 4 0 8 0 8 0 0 0 10 64 

Sektorová rada pre 
textil, odevy, obuv a 
spracovanie kože 

0 4 0 4 0 1 0 3 1 0 5 0 0 0 0 55 

Sektorová rada pre lesné 
hospodárstvo a 
drevospracujúci 
priemysel 

3 4 2 0 0 5 2 0 1 5 2 0 0 0 0 68 

Sektorová rada pre 
celulózo-papierenský a 
polygrafický priemysel 

0 3 2 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 32 

Sektorová rada pre 
chémiu a farmáciu 

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 38 

Sektorová rada pre 
hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo 

2 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 38 0 0 0 88 

Sektorová rada pre sklo, 
keramiku, minerálne 

3 0 9 3 0 2 4 0 2 0 0 0 1 0 0 65 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

  
  

 

XX. 
etapa 

XXI. 
etapa 

XXII. 
etapa 

XXIII. 
etapa 

XXIV. 
etapa 

XXV. 
etapa 

XXVI. 
etapa 

XXVII. 
etapa 

XXVIII. 
etapa 

XXIX. 
etapa 

XXX. 
etapa 

XXXI. 
etapa 

XXXII. 
etapa 

XXXIII.
etapa 

XXXIV.
etapa 

SPOLU 

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 

14.6. 
2022 

28.6. 
2022 

13.7. 
2022 

29.7. 
2022 

28.6. 
2022 

  

výrobky, nekovové 
materiály 

Sektorová rada pre 
automobilový priemysel 
a strojárstvo 

0 0 0 10 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 41 97 

Sektorová rada pre 
elektrotechniku 

0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 5 0 0 35 

Sektorová rada pre 
energetiku, plyn, 
elektrinu 

0 0 5 0 9 0 0 6 0 10 0 14 0 0 0 82 

Sektorová rada pre 
vodu, odpad a životné 
prostredie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 11 47 

Sektorová rada pre 
stavebníctvo, geodéziu 
a kartografiu 

3 3 0 12 0 4 7 2 2 0 3 0 0 0 28 96 

Sektorová rada pre 
obchod, marketing, 
gastronómiu a cestovný 
ruch 

0 5 0 2 9 0 3 3 1 4 5 0 0 0 0 75 

Sektorová rada pre 
dopravu, logistiku, 
poštové služby 

6 8 0 13 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 48 149 

Sektorová rada pre 
informačné technológie 
a telekomunikácie 

0 0 0 5 0 0 9 5 0 5 0 0 0 0 4 44 

Sektorová rada pre 
bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo 

0 15 0 16 11 3 0 0 0 10 6 0 0 30 20 136 
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Prehľad počtu schválených NŠZ alianciou podľa jednotlivých etáp 

  
  

 

XX. 
etapa 

XXI. 
etapa 

XXII. 
etapa 

XXIII. 
etapa 

XXIV. 
etapa 

XXV. 
etapa 

XXVI. 
etapa 

XXVII. 
etapa 

XXVIII. 
etapa 

XXIX. 
etapa 

XXX. 
etapa 

XXXI. 
etapa 

XXXII. 
etapa 

XXXIII.
etapa 

XXXIV.
etapa 

SPOLU 

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 

14.6. 
2022 

28.6. 
2022 

13.7. 
2022 

29.7. 
2022 

28.6. 
2022 

  

Sektorová rada pre 
kultúru a kreatívny 
priemysel 

4 5 0 9 7 9 0 10 0 5 8 0 7 0 0 134 

Sektorová rada pre 
vzdelávanie, výchovu 
a šport 

1 0 4 2 0 6 2 1 4 6 2 1 1 0 15 84 

Sektorová rada pre 
verejné služby a správu 

9 4 10 0 0 5 0 9 0 0 9 0 1 0 0 143 

Sektorová rada pre 
administratívu, 
ekonomiku, manažment 

2 4 0 9 0 5 3 0 3 5 5 0 0 0 7 112 

Sektorová rada pre 
zdravotníctvo, sociálne 
služby 

27 0 7 3 0 11 0 4 0 5 13 0 7 8 4 202 

Sektorová rada pre 
remeslá a osobné služby 

0 0 17 0 0 0 6 0 10 0 13 0 0 0 12 93 

SPOLU 66 76 78 97 45 75 51 49 36 64 87 97 22 99 216 2111 

Plán na revíziu - zmluva                1509 

Plán na tvorbu - zmluva                300 

PLÁN SPOLU - do mája 
2022 

               
1809 

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 (202 NŠZ). Na druhú priečku sa v aktivite dostala 

Sektorová rada pre verejné služby a správu (143 NŠZ). Pomyselné tretie miesto získala Sektorová rada 

pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo (136 NŠZ). V oblasti tvorby a revízie NŠZ tieto tri 

sektorové rady tvoria najaktívnejšie odborné tímy. Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel 

má k termínu predkladania správy schválených 134 NŠZ. 

Nižšie uvedené sektorové rady mali v garancii nižší počet NŠZ a to: Sektorová rada pre celulózo-

papierenský a polygrafický priemysel (32 NŠZ), Sektorová rada pre elektrotechniku (35 NŠZ) a 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu (38 NŠZ) a  

Celkovo od roku 2020, kedy boli začaté práce na tvorbe a revízii NŠZ do termínu 7. 9. 2022 (ukončenie 

schvaľovania XXXIV. etapy) schválila Aliancia 2111 NŠZ. Tabuľka uvádza celkovo NŠZ spolu, týkajúce 

sa tvorby a I. revízie a taktiež II. a III. revíziu.  

V tabuľke sa uvádza aj stav schvaľovania NŠZ za obdobie sledované v tejto priebežnej správe v termíne 

od 14. 6. 2022 do 7. 9. 2022. Kompletná elektronická verzia všetkých NŠZ schválených Alianciou v 

sledovanom období sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto správy. 

1.2.2 Zmeny v personálnom zložení Aliancie sektorových rád 

V sledovanom období nastali nasledovné zmeny v personálnom zložení Aliancie. Dňa 30. 6. 2022 bola 

zaslaná pani generálnej riaditeľke osobného úradu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) pani Vozárovej, žiadosť o nomináciu zástupcu Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky do Aliancie. Táto požiadavka 

vzišla zo vzájomného rokovania k predstaveniu výstupov projektu, ktoré organizoval pán riaditeľ Jucha. 

Žiadosť sa nachádza v Prílohe č. 3 tejto priebežnej správy. Dňa 14. 7. 2022 prišla z osobného úradu 

MIRRI SR nominácia. Ako zástupca MIRRI SR bol nominovaný Ing. Gustáv Budinský, ktorý sa venuje 

problematike digitálneho vzdelávania. Nominácia sa nachádza v Prílohe č. 4 tejto priebežnej správy.  
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1.2.3 Pracovné stretnutia a konferencie 

28.6. 2022 Bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou  

Dňa 28. 6. 2022 sa uskutočnilo Bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou, harmonogram podujatia a 

príspevok Realizačného tímu SRI sa nachádza v Prílohe č. 5 a č. 6 tejto priebežnej správy. V rámci 

príspevku odznela informácia, že na úrovni všetkých sektorov v SR boli zrealizované detailné analýzy 

potrieb rozvoja vedomostí a zručností ľudských zdrojov pre budúcnosť. Je vypracovaných 24 

sektorových stratégií – akčných plánov vrátanie potrieb pre digitálnu transformáciu. Digitálna 

transformácia je prierezová téma a je potrebné ju naprieč sektormi koordinovať. Je teraz potrebné 

zabezpečiť realizáciu navrhnutých strategických opatrení, pričom rezort práce a školstva s Alianciou 

musia byť lídrami tejto zmeny. 

Stretnutie organizovali pán Gustáv Budinský a Tomáš Jucha, riaditeľ Odboru digitálnych politík a 

medzinárodnej spolupráce, MIRRI SR. Zástupcovia EK vyjadrili veľkú spokojnosť s priebehom podujatia, 

pripravenosťou ako aj spôsobom spolupráce. 

9. 8. 2022 Rokovanie na Ministerstve hospodárstva SR  

Online rokovanie štátneho tajomníka MPSVaR SR Juraja Káčera a štátneho tajomníka MH SR Jána 

Oravca – sa realizovalo za účelom predstavenia Národného projektu SRI a nastavenie spolupráce medzi 

rezortami vo veci uskutočniteľnosti opatrení a aktivít definovaných v sektorových stratégiách rozvoja 

ľudských zdrojov do roku 2030. 

Online rokovanie sa konalo 9. augusta 2022 cez platformu Teams za účasti zástupcov MH SR, MPSVR 

SR a Realizačného tímu SRI. Prezentácia z rokovania tvorí Prílohu č. 7 tejto Priebežnej správy. 

Prítomní: podľa zoznamu v Prílohe č. 8. 

Hlavná téma rokovania bola: Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 – 

predstavenie hlavných zámerov a výstupov Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami 

k efektívnemu trhu práce v SR  

Predmetom rokovania zástupcov MH SR, MPSVaR SR, predsedov a garantov zastupujúcich sektorové 

rady a Realizačného tímu NP SRI bolo oboznámenie sa s výstupmi a priebežnými výsledkami NP SRI. 
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Predstaviteľom tripartity boli výsledky projektu predložené na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady 

SR v apríli 2022.  

Účastníkov online pracovného stretnutia privítala Lucia Lednárová Dítětová, tajomníčka Aliancie.  

Štátny tajomník MPSVR SR Juraj Káčer, v prítomnosti generálnej riaditeľky Sekcie práce MPSVR SR 

Kataríny Lanákovej otvoril pracovné stretnutie a uviedol základné informácie o národnom projekte. 

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

realizovaný pod gesciou MPSVaR SR, 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. 

NP SRI rámcovo nadväzuje na výsledky troch etáp projektu NSP (Národná sústava povolaní), ktoré sú 

legislatívne ukotvené v ustanoveniach zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení 

(§ 35a, 35b zákona). 

Štátny tajomník MPSVR SR konštatoval, že 10 sektorov národného hospodárstva, zastúpených 

príslušnými sektorovými radami, patrí priamo do riadiacej gescie MH SR. Osem sektorov, zastúpených 

sektorovými radami predpokladá kooperáciu s MH SR ako spolupracujúcim subjektom pri plnení 

navrhnutých opatrení na zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre sektory v horizonte 

2030.  

Realizácia odporúčaných opatrení a jednotlivých konkrétnych aktivít zo sektorových stratégií dáva 

predpoklad na zabezpečenie úspešnej konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva v obdobiach 

nastupujúcich a 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. 

Lucia Lednárová Dítětová oboznámila zástupcov MH SR s detailmi projektu, ktorý nadväzuje na tri 

etapy Národnej sústavy povolaní, budovanej od r. 2012. Tripartitný projekt je realizovaný za aktívnej 

účasti zástupcov sociálnych partnerov ako garantov jednotlivých sektorových rád, predstaviteľov 

štátnej správy a územnej samosprávy, profesijných a stavovských organizácií, odborových zväzov, 
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zástupcov reprezentatívnych zamestnávateľov, zástupcov vzdelávacích inštitúcií všetkých úrovní, 

úradov práce, vedeckých inštitúcií, a ďalších expertov, ktorých je v rámci projektu zúčastnených viac 

ako 900.  

Za riadenie činnosti sektorových rád zodpovedá Aliancia, členovia Aliancie reprezentujú všetky rezorty 

ako ústredné orgány štátnej správy, samosprávne kraje, inštitúcie zodpovedné za realizáciu služieb 

zamestnanosti a za celoživotné vzdelávanie. Sektorové rady pokrývajú všetkých 24 odvetví národného 

hospodárstva SR, pričom na realizáciu svojich konkrétnych aktivít vytvárajú aj pracovné skupiny za 

účasti odborníkov, expertov zo všetkých regiónov Slovenska. MH SR má zastúpenie tak v Aliancii, ako 

aj v 10-tich sektorových radách zastupujúcich sektory v kompetencii MH SR. 

Sektorové rady spracovali ako najdôležitejší výstup z NP SRI jednotlivé sektorové stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov v horizonte do r. 2030. Hlavné oblasti činnosti sektorových rád a s tým súvisiacich 

spracovaní analýz údajov a vypracovania nadväzujúcich efektívnych opatrení a aktivít pre rozvoj trhu 

práce a zabezpečenie udržateľnej konkurencieschopnosti Slovenska, sa týkajú týchto okruhov: 

▪ výskum inovácií – sektorové rady analyzovali najdôležitejšie inovácie a technologické trendy, ktoré 

majú vplyv na následné požadované zmeny v odborných zručnostiach, vedomostiach, 

kompetenciách, a vplyv na celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých a vzdelávanie už 

zúčastnených osôb na trhu práce, 

▪ spracovanie analytickej a aplikačnej časti jednotlivých sektorových stratégií rozvoja ľudských 

zdrojov, konkrétne stratégií týkajúcich sa 10 sektorových rád, ktoré zastrešujú odvetvia národného 

hospodárstva, patriace do gescie MH SR, 

▪ sektorové partnerstvá a dohody, 

▪ činnosť sektorových rád tvorí súčasť päťročných cyklov aktualizácie Národnej klasifikácie 

zamestnaní SK ISCO – 08, 

▪ tvorba národných štandardov zamestnaní, vrátane popisu existujúcich aj budúcich kompetencií 

nutných pre výkon zamestnaní na trhu práce, 

▪ ranking poskytovateľov vzdelávania – stredné a vysoké školy, inštitúcie poskytujúce ďalšie 

vzdelávanie, vrátane výchovného a kariérneho poradenstva,  

▪ monitoring medzinárodných trendov ďalších inšpiratívnych štátov, 

▪ Národná sústava kvalifikácií – nastavovanie systému overovania kvalifikácií získaných mimo 

formálneho systému vzdelávania, 

▪ tvorba, participácia na systéme duálneho vzdelávania (nielen priemyselné sektory, ale aj sektory 

služieb, kultúry, zdravotníctva...), 
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▪ jednotlivé sektory sledujú aj aktuálne potreby v oblasti celoživotného vzdelávania, potrebu zmien 

vedomostí a zručností od veku 35+ pre potreby trhu práce. 

Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov do r. 2030 sú prístupné na webe 

(www.sustavapovolani.sk). Skrátená verzia je dostupná v podobe bulletinu, plná verzia: dve kapitoly 

stratégie sú spracované podľa jednotnej metodiky: 

▪ 1. kapitola stratégie: poslanie sektora, analýza sektora (ekonomická, demografická, vzdelanostná, 

tendencie potreby ĽZ do r. 2030), 

▪ 2. kapitola stratégie – kľúčové opatrenia na zabezpečenie adekvátne pripravených ľudských 

zdrojov pre konkurencieschopnosť sektora. 

Publikovanie všetkých 24 sektorových stratégií prebehlo v období 12/2021 – 01/2022. Stratégie 

definujú sektorové opatrenia a príslušné inštitúcie, ktoré majú v kompetencii ich realizáciu, zdrojové 

zabezpečenie finančného plnenia, termínovník aktivít a časovú os plnenia do r. 2030. 

Od marca 2022 prebieha prostredníctvom Realizačného tímu SRI predstavovanie projektu a diskusia 

s jednotlivými rezortmi a príslušnými inštitúciami za účelom plnenia jednotlivých aktivít a opatrení 

v určenom časovom horizonte, intenzívna komunikácia a zapájanie sa sektorových expertov 

a jednotlivých ÚOŠS. 

Inovácie – na webovom sídle projektu je možné oboznámiť sa so všetkými vybranými inováciami, ktoré 

identifikovali sektorové rady vo vzťahu k vývojovým trendom v sektoroch. Inovácie obsahujú inovačné 

karty, je určený vplyv inovácií na jednotlivé zamestnania, či už s určením významného alebo stredného 

vplyvu na určené zamestnania, vznik nových pozícií, požadované nové odborné vedomosti a zručnosti, 

aj vo vzťahu k nastaveniu systému celoživotného vzdelávania 

Webová stránka projektu je dostupná tu: www.sustavapovolani.sk 

Lucia Lednárová Dítětová detailne predstavila Informačný systém SRI a súvisiacu webovú stránku 

sustavapovolani.sk, ktorá obsahuje všetky funkcionality na prezentáciu výstupov činnosti sektorových 

rád: 

▪ Register zamestnaní – zoskupuje karty jednotlivých zamestnaní, s presným určením vedomostí, 

zručností a kompetencií vyžadovaných na výkon konkrétneho zamestnania, vrátane legislatívneho 

http://www.sustavapovolani.sk/
http://www.sustavapovolani.sk/


175 

rámca, a kompetenčného modelu (všeobecné kompetencie, špecifické kompetencie pre 

konkrétne zamestnanie), odborné vedomosti a odborné zručnosti – vyžadované v súčasnosti, 

zelenou grafikou sú vyznačené tie, ktoré sa budú vyžadovať v budúcnosti (napr. využívanie vodíka 

v energetike); 

▪ Inovácie – identifikované expertmi sektorových rád, v teréne v spolupráci s vedeckými 

inštitúciami, podľa jednotlivých kategórií pre jednotlivé sektory (napr. virtuálna a rozšírená realita 

podľa sektora automobilový a strojársky priemysel, ktorá obsahuje aj definíciu top vedomostí / top 

zručností potrebných v blízkej budúcnosti pre trh práce; 

▪ Stratégie – zverejnenie na webe podľa sektora, manažérske zhrnutie, kompletná stratégia na 

aktívnu prácu, vrátane prehľadov potrebných na orientovanie sa v jednotlivých aktivitách, 

vyhľadávanie podľa zodpovedného subjektu, podľa názvu alebo IČO; vrátane ukážky výberu 

týkajúceho sa prehľadu aktivít určených pre MH SR – podľa sektorov, podľa opatrenia, podľa 

časového rámca. 

Zástupcom MH SR boli definované sektorové rady, zastupujúce sektory – odvetvia národného 

hospodárstva SR, ktoré patria do gescie MH SR a tiež sektorové rady, pre ktoré MH SR v rámci určených 

opatrení a aktivít vystupuje ako spolupracujúci subjekt. Ide konkrétne o tieto sektorové rady: 

▪ reprezentujúce odvetvia národného hospodárstva v gescii MH SR: Sektorová rada pre 

automobilový priemysel a strojárstvo; Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu; Sektorová 

rada pre elektrotechniku; Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; Sektorová rada pre ťažbu 

a úpravu surovín, geológiu; Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; Sektorová rada 

pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; Sektorová rada pre sklo, keramiku, nekovové materiály; 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment; Sektorová rada pre celulózo-

papierenský priemysel a polygrafický priemysel. 

▪ zamerané na spoluprácu s MH SR: Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; Sektorová rada pre potravinárstvo; 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; Sektorová rada pre remeslá 

a osobné služby; Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; Sektorová rada pre lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu 

a cestovný ruch. 

Zoznam členov jednotlivých sektorových rád je pre potreby MH SR k dispozícii, či už na webovej 

stránke NP SRI alebo boli aj doručené kancelárii štátneho tajomníka MH SR zaznamenané na USB 

kľúči. 
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Každá sektorová rada vybrala top analýzy a najdôležitejšie činitele, ktoré je potrebné zohľadniť pri 

budúcom budovaní efektívneho trhu práce, vo všeobecnosti ide o tieto: 

▪ starnutie populácie; nedostatok adekvátne kvalifikovaných ľudských zdrojov, a vôbec výpadok 

ľudských zdrojov (do r. 2050 sa očakáva mínus 250.000 ľudí v produktívnom veku disponibilných 

na trhu práce, pričom každá sektorová rada vie adresne číselne identifikovať tento nedostatok), 

▪ pracovná sila v sektoroch nie je pripravená na implementáciu inovácií, je potrebný aktívny prístup 

k vzdelávaniu dospelých (Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva – predpokladá 

zavedenie tzv. osobných vzdelávacích účtov pre osoby aktívne na trhu práce), 

▪ malé a stredné podniky (MSP) – identifikácia globálneho problému v oblasti digitalizácie, cca 80 % 

zamestnancov v MSP budú v blízkej budúcnosti využívať svoje digitálne zručnosti na strednej 

a vyššej úrovni, pričom MSP nie sú pripravené na takýto rozsah vzdelávania svojich pracovníkov, 

▪ oblasť IT sa javí ako kritický činiteľ: definované sú nedostatky v plošnom zabezpečení kybernetickej 

bezpečnosti, je nutné spracovať procesne postupy ako sa pripraviť, mať adekvátne vzdelaných 

zamestnancov zabezpečujúcich legislatívne procesy, kontrolu a proces zabezpečenia kybernetickej 

bezpečnosti v jednotlivých sférach, 

▪ výmena skúseností v sektoroch: chýbajú informačné cloudy na zdieľanie prvkov dobrej praxe, 

najmä v aktuálnych témach ako obehová ekonomika, aktívna ochrana životného prostredia, 

energeticky efektívne riešenia a ďalšie informácie pre MSP. 

Každý jeden sektor spracoval kritické činitele a kľúčové činitele, potrebné na zabezpečenie ľudských 

zdrojov do r. 2030, osobitne so zameraním sa na: 

▪ propagáciu sektorov v pozitívnom vnímaní, aby sektory boli atraktívne a obyvateľstvo ich vnímalo 

ako perspektívne pre napr. vzdelávanie svojich detí, 

▪ propagáciu technického vzdelávania – príležitosti pre sektory, motivácia žiakov a budúca flexibilita 

pre trh práce, 

▪ tvorbu socio-ekonomických analýz pre jednotlivé sektory a prístup k týmto dátam, 

▪ mapovanie a využívanie surovinovej základne, domáca surovinová základňa na využívanie 

a propagovanie konkurencieschopnosti Slovenska, 

▪ Stratégia Industry 5.0 – obehová ekonomika, efektívne energetické riešenia, potreba 

informovanosti podnikateľskej sféry, nákladové položky, pohľad na zabezpečenie ľudských zdrojov 

v súvislosti s udržateľným rastom. 
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Lucia Lednárová Dítětová pripomenula, že Realizačný tím NP SRI privíta ďalšie odborné stretnutia 

s expertami pôsobiacimi na MH SR, a ďalšie možnosti na diskutovanie riešení navrhovaných opatrení 

a aktivít, zameraných na rozvoj ľudských zdrojov a podporu konkurencieschopnosti Slovenska. 

Následne bola otvorená diskusia, zameraná na konkrétne otázky zúčastnených a prípadné doplnenia 

prezentácie o NP SRI. 

Realizačný tím NP SRI už v predchádzajúcich mesiacoch absolvoval takéto konzultačné stretnutia na 

pôde MPRV SR, MV SR, na Úrade vlády SR, MK SR, MDV SR a MIRRI SR. V najbližšom období sa očakáva 

pracovné stretnutie na kľúčovom rezorte, na MŠVVaŠ SR. 

Slovo v diskusii prevzal štátny tajomník MH SR, Ján Oravec, poďakoval za komplexné informácie 

a definoval názor, že toto online pracovné stretnutie má informačný charakter, nie je účelom proces 

schvaľovania vecí, ktoré sa týkajú kompetencií MH SR. Potvrdil doručenie všetkých diskutovaných 

dokumentov (bulletiny, stratégie, prezentácia, zoznamy) v tlačenej podobe a elektronickej podobe na 

USB nosičoch. 

Lucia Lednárová Dítětová pripomenula angažovanosť zo strany ministra práce, sociálnych vecí a rodiny 

Milana Krajniaka, keď na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR prijal úlohu informovať zástupcov 

vlády SR o výsledkoch NP SRI a pod gesciou MPSVR SR realizovať prezentácie výstupov z NP SRI a 

detailne informovať jednotlivé orgány štátnej správy o konkrétnych opatreniach vyplývajúcich zo 

sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, súvisiacich s ich kompetenčným rámcom za účelom 

postupnej realizácie do aplikačnej praxe.  

Lucia Lednárová Dítětová tiež spresnila, že sa v rámci ďalších aktivít projektu SRI predpokladá 

aktualizovanie stratégií na ročnej báze, a následné vstupovanie do rokovaní s príslušnými inštitúciami 

vo verzii stratégií pre rok 2023, a toto obdobie by malo byť aj realizačným obdobím. 

Štátny tajomník Ján Oravec spresnil, že 10 sektorových rád nie je vnímaných ako subjekty patriace do 

kompetencie MH SR a 8 sektorových rád s požiadavkami na MH SR, ale ide o definovanie potrieb 

sektorov, ktoré patria do kompetencie MH SR ako odvetvia národného hospodárstva SR, pričom 

sektorové rady v počte 24 reflektujú toto zastúpenie. 

Za kľúčové považuje textácie manažérskych zhrnutí, aj vzhľadom na celkový rozsah textu jednotlivých 

stratégií, ktorý je veľmi detailný. Manažérske zhrnutia by nemali byť naštylizované ako zoznam 
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všeobecných zistení, ale by mali byť zostručnené na základe faktov, a najmä prezentované ako zhrnutia 

definujúce ako jednoznačne uchopiť riešenia identifikovaných problémov v sektoroch (vo vzťahu 

k manažérskemu zhrnutiu pre Sektorovú radu pre automobilový priemysel a strojárstvo identifikoval 

skutočnosť týkajúcu sa cieleného rozvoja výskumu a vývoja v sektore – aktivita je určená pre MH SR, 

čo by ale podľa jeho názoru malo byť v kompetencii a následnom konkrétnom riešení definované pre 

MŠVVaŠ SR). 

Kľúčové činitele vo vzťahu k strategickým rozhodnutiam, definovaným v Pláne obnovy a odolnosti SR, 

sú podľa jeho názoru určené ako veľmi všeobecná textácia, problematicky potom realizovateľná. 

V súvislosti s povedaným odporúča prehodnotiť obsahy manažérskych zhrnutí, s dôrazom na faktické 

dôležité veci, ktoré sú uchopiteľné a dajú sa realizovať. 

Projekt urobil veľmi veľa a mnohé veci sú použiteľné, je potrebné otestovať ako sú pre budúcnosť 

použiteľné – v konkrétnosti napr. výstupy projektu vo vzťahu k plánovanej investícii pre automobilku 

VOLVO – do akej miery vieme aplikovať výsledky projektu a ktoré vieme použiť už v terajšej fáze 

prípravy príchodu strategickej investície pre skupinu VOLVO na východné Slovensko, avšak nielen pre 

VOLVO, ale aj pre všetky subjekty, ktoré na východe Slovenska pôsobia tak, aby ustáli nový projekt 

v regióne, a jeho vplyv na konkurencieschopnosť ľudských zdrojov. 

Lucia Lednárová Dítětová pripomenula, že pri tvorbe obsahu manažérskych zhrnutí išlo o hľadanie 

kompromisu, pre akú cieľovú skupinu je určené manažérske zhrnutie, a v tomto kontexte by pre 

konkrétne riešenia mali vzniknúť adresné zhrnutia pre konkrétnu skupinu odborníkov. 

Pokiaľ ide o strategickú investíciu pre spol. VOLVO – aj keď obsah stratégie vznikal ešte pred 

rozhodnutím vlády SR v tejto veci, je vhodné konštatovať, že analytická časť hovorí aj o tom, ktoré 

učebné odbory / študijné odbory na stredných školách pripravujú absolventov do automobilovej 

výroby. Tiež vieme povedať, aká je kapacita regiónu pre naplnenie potrebných stavov pracovníkov, 

ktoré bude VOLVO potrebovať, aj vo vzťahu k predpokladanej migrácii pracovnej sily. Tieto faktory 

sektorové rady skúmali pre potreby jednotlivých sektorov a Realizačný tím SRI toto vie spracovať aj ad 

hoc, pre konkrétne definovanú potrebu. Je potrebné pripomínať, že sektorové stratégie rozvoja 

ľudských zdrojov do r. 2030 sú otvorené dokumenty, a táto konkrétna otázka sa vo vzťahu k budúcemu 

pôsobeniu spoločnosti VOLVO na slovenskom trhu práce dá otvoriť, preskúmať a detailne špecifikovať. 
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Realizačný tím SRI na pôde Úradu vlády SR prezentoval možnosti využitia inovácií, a recipročne aj 

zástupcovia ÚV SR konzultovali na pôde Realizačného tímu SRI. Rovnako sme absolvovali vzájomnú 

a veľmi efektívnu diskusiu na pôde kľúčového rezortu pre inovácie, akým je MIRRI SR. Komunikácia 

medzi reprezentantmi sektorovej rady pre IT a telekomunikácie bola následne zapracovaná aj do 

textácie pripravovaných stratégií tohto ministerstva, napr. Stratégie rozvoja digitálnych zručností. 

Do diskusie vstúpil aj predseda Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel p. 

Igor Patráš, ktorý súhlasil so stanoviskom a názormi štátneho tajomníka Oravca. Konštatoval, že 

stratégie majú svoju výpovednú hodnotu. Chcel by zdôrazniť, že pri rozdeľovaní úloh potrebných na 

vykonanie jednotlivých opatrení narážali na fakt, že pri niektorých inštitúciách, určených na realizáciu 

týchto opatrení, sektorové rady na ne nemali dosah. V tejto chvíli je nutné nastaviť komunikačné 

kanály medzi sektorovými radami a konkrétnymi inštitúciami, ktoré sú v kompetencii jednotlivých 

rezortov. Bolo by ideálne, keby aj za pomoci štátneho tajomníka Oravca za MH SR rozdelil úlohy pre 

jednotlivé odbory alebo sekcie, ktoré by mali konkrétne prediskutovať so sektorovými radami tieto 

stratégie, a čo by sa malo/nemalo realizovať, čo má svoju hodnotu a potenciál na realizáciu. Sektorové 

rady majú svoj potenciál a preto je takáto komunikácia nevyhnutná. 

Je potrebné nastaviť túto komunikáciu medzi sektorovými radami, Alianciou a jednotlivými 

inštitúciami/ rezortmi, čo pokladá za dôležité.  

Lucia Lednárová Dítětová pripomenula, že Realizačný tím SRI zostáva k dispozícii, pokúsi sa vybrať 

z jednotlivých opatrení smerovaných na MH SR tie, pri ktorých sa predpokladá potreba realizácie 

a spracuje detailnejšie zadanie z pohľadu prínosov pre sektory. Pošle zúčastneným mail 

s aktualizovanou prezentáciou a odkazom na diskutované informácie. 

Štátny tajomník Ján Oravec za MH SR pripomenul, že v prípade 10 sektorových rád za sektory 

v kompetencii MH SR je potrebné zrealizovať stretnutie, aby bola riadená komunikácia so 

zodpovednými osobami na MH SR. Je potrebné preosiať tie konkrétne odporúčania, ktoré sú 

relevantné na realizáciu. Je nutné povedať si, kto budú tí partneri na expertnej spolupracujúcej úrovni 

za ministerstvo pre sektorové rady. 

Štátny tajomník Juraj Káčer za MPSVR SR poďakoval za realizáciu a účasť a ukončil online pracovné 

stretnutie. Pripomenul aj pripravovanú realizáciu novelizácie zákona o službách zamestnanosti, kde sa 

bude modifikovať aj oblasť pôsobenia Aliancie sektorových rád. 
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1.2.4 Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád 

Do pôsobnosti Aliancie patrí aj hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád, vyplývajúce zo 

zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 35b časť 

„Aliancia sektorových rád a sektorové rady”. V sledovanom období bol pripravený dotazník v online 

nástroji Alchemer. 28. 7. 2022 boli prostredníctvom mailu oslovení garanti, predsedovia, členovia 

sektorových rád a tajomníci so žiadosťou o vyplnenie dotazníka. Termín na vyplnenie dotazníka bol 

určený do 19. 8. 2022. Do termínu 6. 9. 2022 vyplnilo dotazník 549 respondentov.  

Cieľom dotazníka je získať hodnotenie činnosti sektorovej rady z pohľadu jej funkčnosti a efektívnosti. 

Hodnotené obdobie je: apríl 2019 – september 2022. Dotazník obsahuje 55 uzavretých a otvorených 

položiek a jeho verzia je dostupná v Prílohe č. 9.  

Samotné hodnotenie je zamerané na: 

▪ Funkčnosť – reprezentuje chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných 

a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného 

štatútu sektorovej rady. Taktiež sa ňou rozumie udržanie systému riadenia, najmä plánovania 

a organizovania smerujúceho k splneniu cieľov v aktívnej politike zamestnanosti.  

▪ Efektívnosť – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov 

a dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti sektorovej rady.  

Online dotazník, určený na vyplnenie, je dostupný na tomto linku: 

https://survey.alchemer.eu/s3/90468795/Hodnotenie-funk-nosti-sektorov-ch-r-d.  

Dotazník bude vyhodnotený kvantitatívno-kvalitatívne. Výstup z hodnotenia bude odprezentovaný na 

jedenástom rokovaní sektorových rád a celkové vyhodnotenie bude dostupné pre zadávateľa NP SRI 

MPSVaR SR.  

1.2.5 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.  

https://survey.alchemer.eu/s3/90468795/Hodnotenie-funk-nosti-sektorov-ch-r-d
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V zmysle schváleného harmonogramu prác sa RV SRI v sledovanom období zaoberal posúdením, 

pripomienkovaním a schválením výstupov Realizačného tímu SRI za pätnástu 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 14 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:  

▪ 16. 6. 2022 odovzdanie návrhu Priebežnej správy č. 14 na pripomienkovanie členom RV SRI,  

▪ 20. 6. 2022 odovzdanie pripomienok k návrhu Priebežnej správy č. 14 členmi RV SRI,  

▪ 20. 6. 2022 zapracovanie pripomienok k Priebežnej správe č. 14, spracovanie prehľadu 

pripomienkového konania, 

▪ 21. 6. 2022 per rollam schválenie finálnej verzie Priebežnej správy č. 14 so zapracovanými 

pripomienkami, jednomyseľné schválenie finálnej verzie Priebežnej správy č. 14 členmi RV SRI.  

▪ 21. 6. 2022 odovzdanie Priebežnej správy č. 14 MPSVR SR, ako objednávateľovi výstupu.  

K Priebežnej správe č. 14 bolo celkovo predložených 9 pripomienok, pričom všetky boli Realizačným 

tímom SRI akceptované a do správy zapracované. Pripomienky zaslali zástupcovia ŠÚ SR, MZ SR a MDV 

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 21. 10. 2020 
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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 

(zrušené rokovanie Covid 
19)  

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 

Priebežná správa č. 14 16. 06. 2022 20. 06. 2022 21. 06. 2022 x 

Priebežná správa č. 15 16. 09. 2022 20. 09. 2022 
x 
 

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 

1.2.6 Príprava na spoločné rokovanie Riadiaceho výboru SRI, Aliancie sektorových rád, 

predsedov a garantov sektorových rád 

V termíne 4. júla bola členom Riadiaceho výboru SRI, Aliancie a garantom a predsedom sektorových 

rád zaslaná predbežná pozvánka na dvojdňové spoločné rokovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. - 

25. novembra 2022 v Dolnom Kubíne v priestoroch hotela Park, Radlinského 1739/21 s tým, že finálna 

realizácia podujatia bude závislá od aktuálnej epidemiologickej situácie.  

1.3 Činnosť sektorových rád 

1.3.1 Desiate rokovania sektorových rád 

V sledovanom období od 8. júna do 1. júla 2022 dobiehali niektoré desiate rokovania sektorových rád. 

Väčšina rokovaní prebehla prezenčnou alebo hybridnou (prezenčná + online) formou. Hlavnou témou 

bola prezentácia SSRĽZ na HSR SR a jednotlivých rezortoch, implementácia opatrení a aktivít zo SSRĽZ 

a parciálne prezentácie o stave sektorov počas energetickej krízy. 
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Tabuľka č. 4 Prehľad termínov dobiehajúcich desiatych rokovaní sektorových rád po 8.6.2022 

P. č. Sektorová rada  
Termín desiateho 

rokovania 
Miesto rokovania 

3  pre potravinárstvo   9. - 10. 6. 2022 Vyhne 

4  pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  8. 6. 2022 Trenčín 

5  
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel  

9. - 10. 6. 2022 
Kremnica 

6  
pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel  

23. - 24. 6. 2022 
Ružomberok 

7  pre chémiu a farmáciu  27. - 28. 6. 2022 Šoporňa 

11 pre elektrotechniku 8. 6. 2022 Bratislava 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie  20. - 21. 6. 2022 Nový Smokovec 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  14. - 15. 6. 2022 Žilina 

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch  

15. 6. 2022 
Bratislava 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby  21. 6. 2022 online 

17 pre informačné technológie a telekomunikácie  24. 6. 2022 online 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 8. 6. 2022 online 

20  pre vzdelávanie, výchovu a šport  21. 6. 2022 online 

22  pre administratívu, ekonomiku, manažment  30. 6. - 1. 7. 2022 Dolný Kubín 

23  pre zdravotníctvo, sociálne služby  27. - 28. 6. 2022 Poprad  

24  pre remeslá a osobné služby 23. - 24. 6. 2022 Hodruša Hámre 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Na rokovaniach prebiehali aj viaceré zaujímavé diskusie. Sektorová rada pre potravinárstvo upozornila 

na zlepšovanie kvality pracovných miest v potravinárstve a spomínala sa aj kombinácia tradičnej a 

inovatívnej potravinárskej výroby. Spomedzi členov sektorovej rady sa ozývali aj názory na to, že je 

nutné spomenúť fakty o nedostatku pracovnej sily, aj o potenciáli uplatniť sa, pretože potravinári sú 

potrební. Z rokovania vyplynulo, že by sa malo propagovať potravinárstvo cez pozitívny prístup a 

prinavrátiť gráciu a vážnosť potravinárstvu. V rámci možností ako sektor potravinárstva spropagovať, 

je pritiahnuť pozornosť na prácu v sterilných podmienkach a zbúrať stereotyp, že ide o špinavú prácu. 

Všetko špinavé a namáhavé za ľudí robia stroje a kolaboratívne roboty. Digitalizácia, automatizácia a 

robotizácia nie sú iba rozrastajúcim sa fenoménom v potravinárskom priemysle, ktorý pohltí súčasných 

pracovníkov a zoberie im prácu. Je to výzva pre potravinárstvo ako zdolať vysoké méty spojené s týmito 

inováciami a získať nových pracovníkov, ktorí prídu s novými odbornými vedomosťami a zručnosťami.  

Na rokovaní Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože prezentovala členka 

Sektorovej rady zastupujúca ECCO Slovakia, a. s. úspešný príklad duálne vzdelávanie v odbore 

„Obuvník“ a „Technik obuvníckej výroby“. Firma doposiaľ prijala celkovo 49 „dualistov“. Napriek tomu, 

že je obuvnícky duál vnímaný ako veľmi prospešný, momentálne vo firme končí. 
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Počas rokovania Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel odzneli 

informácie o priebehu okrúhleho stola s témou „odtabuizovanie dreva“, realizované na Ministerstve 

hospodárstva SR. Na Slovensku pribúdajú „bezzásahové pásma“ a ubúda disponibilného dreva. Je 

pravdepodobné, že v ďalšom období budú spracovatelia dreva pociťovať výpadky vo výrobe, ale i bežní 

obyvatelia budú mať problém so zásobovaním vykurovacieho dreva na zimu. Cena palivového dreva 

stúpla až na hranicu ceny guľatiny. Koncom mája vznikla pracovná skupina pri Rade vlády SR pre 

konkurencieschopnosť a produktivitu, v gescii MH SR, kde plánujú vyriešiť tento problém a zefektívniť 

produktivitu v drevospracujúcom a lesníckom sektore.  

Na rokovaní Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa diskutovalo o 

význame nastavenia spolupráce zamestnávateľov a škôl a kvalitného duálneho vzdelávania. 

Spoločnosť Mondi SCP, a. s. uviedla príklad duálneho vzdelávania a informovala o partnerskom vzťahu 

medzi spoločnosťou a odbornými strednými a vysokými školami.  

V Sektorovej rade pre chémiu a farmáciu dominovala problematika vzdelávanie v sektore, duálneho 

vzdelávania a hodnotenie kvality vzdelávacích inštitúcií.  

Členov Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie zaujala iniciatíva Realizačného tímu SRI, 

ktorý plánuje v nasledujúcom období organizovať tlačové besedy, či reportáže v regionálnych médiách. 

Sektor dlhodobo zápasí s nedostatkom zamestnancov, a práve takúto iniciatívu vnímajú členovia ako 

možnosť propagácie. Považujú za dôležité prezentovať príklady dobrej praxe vo vzdelávaní, ako je 

stredoškolský odbor Vodár – vodohospodár a tak prilákať nielen nových žiakov, ale aj motivovať ďalšie 

regióny a školy k zavedeniu tohto odboru. Potrebné je tiež poukázať na moderné postupy a 

technológie, ktoré sú v sektore bežnou praxou. 

Znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného 

povoľovania, elektronizácia a digitalizácia procesov súvisiacich s územným plánovaním a výstavbou. 

Tieto a mnohé ďalšie zlepšenia sa očakávajú od nového Zákona o výstavbe, ktorý nadobudne svoju 

účinnosť od apríla 2024. Nová legislatíva okrem očakávaných pozitív prináša aj nové pracovné pozície, 

ktoré boli predmetom diskusie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Rokovanie 

Sektorovej rady bolo doplnené aj o zaujímavý program spojený s exkurziou výskumných stredísk 

Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

Počas rokovania Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch odznela 

informácia o návrhu na úpravu, redukciu štruktúry učebných a študijných odborov v skupine odborov 
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62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II. Zároveň sa riešila aktuálna 

situáciu v cestovnom ruchu na Slovensku. Zásadným spôsobom sa zmenilo spotrebiteľské správanie aj 

pracovný trh. V rámci pracovného trhu je problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Badať 

ich veľký nezáujem vrátiť sa do sektora, zamestnanci radšej hľadajú uplatnenie v iných oblastiach. 

Členovia Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, riešili na rokovaní problematiku 

rušňovodičov. Dlhodobý nedostatok rušňovodičov a vodičov v sektore dopravy spôsobil viaceré 

zrušenia autobusových spojení v uplynulých mesiacoch. Národný dopravca, Železničná spoločnosť 

Slovensko, a. s., realizuje kroky na zatraktívnenie povolania rušňovodič, aby čiastočne vykryl 

nedostatok takmer 170 rušňovodičov na Slovensku. Náborová kampaň a vyššie mzdy môžu byť 

lákadlom pre ďalších záujemcov o toto povolanie. Súbežne s krokmi národného dopravcu sa Strednej 

odbornej škole dopravnej v Martine – Priekopa podarilo oficiálne získať nový učebný odbor rušňovodič.  

Potreba odvzdelávať kvalitné ľudské zdroje v sektore rezonovala na rokovaní Sektorovej rady pre 

informačné technológie a telekomunikácie. Odzneli informácie o pracovnej skupine NIVaM pre 

prierezovú tému Digitálna gramotnosť. Bolo zhodnotené rokovanie na MIRRI SR. Andrej Bederka 

z Digitálnej koalície vyhodnotil IT Fitness Test 2022 V4, Mário Lelovský informoval o Digital Assembly 

2022 a Dušan Šveda informoval o národnom projekte ITA Akadémia.  

Zdravú konkurenciu medzi školami a kvalifikované ľudské zdroje pre aktuálne aj perspektívne potreby 

našej spoločnosti dokážeme podporiť aj prostredníctvom hodnotenia kvality škôl. Rankingu stredných 

a vysokých škôl sa počas rokovania venovali členovia Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu 

a šport.  

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment diskutovala o podpore duálneho 

vzdelávania a jeho význame pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Riaditeľ školy Obchodnej akadémie 

v Prievidzi predstavil systém duálneho vzdelávania, priebeh praktického vyučovania a vyzdvihol 

význam úzkeho prepojenia odborného vzdelávania s potrebami praxe.  

Jednou z tém desiateho rokovania členov Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby boli aj 

návrhy na nové národné štandardy zamestnaní, vyplývajúce aj zo Sektorovej stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov. Prizvaní boli hostia z Komory iných zdravotníckych pracovníkov a z oblasti klinickej fyziky, ktorí 

diskutovali o nevyhnutnosti vytvorenia viac ako 50 nových NŠZ z oblasti: Liečebných pedagógov, 

Logopédov, Psychológov, Fyzikov, Laboratórnych diagnostikov a iných. Na rokovaní rezonovala aj 
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potreba zlepšenia mienky o profesiách v sektore a potreba komunikovať s verejnosťou zaujímavé 

sektorové témy a význam multiprofesionálnej tímovej spolupráce.  

Počas rokovaní Sektorovej rady pre remeslá odznel prehlaď informácií z Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Senica, ako ku koncu mája 2022 Ukrajinci využívali informačné poradenstvo. Spomedzi 

odídencov s dočasným útočiskom na Slovensku požiadalo takmer 6 tisíc o niektorú zo služieb 

zamestnanosti. Záujem pracovať prejavilo 4 367 z nich. V rámci projektu Pomáhame odídencom sa 

snažia pracovníci úradov práce uľahčiť Ukrajincom sociálne začlenenie a integráciu na trh práce na 

Slovensku. Táto pomoc sa realizuje prostredníctvom vzdelávania, podpory mobility, dobrovoľníckymi 

činnosťami a zapracovaním sa u zamestnávateľa. Odídenci majú na území Slovenskej republiky nárok 

aj na dávku v hmotnej núdzi. Ján Dutko z MV SR referoval o téme podnikania Ukrajincov na území 

Slovenskej republiky. Uviedol, že pri poskytovaní dokladov k udeleniu prechodného pobytu je dôležité 

dokladovať bezúhonnosť a tu nastáva problém. Muži, ktorí k nám prišli po 24. februári 2022, na 

Slovensku nie sú legálne. Na Ukrajine bola vyhlásená mobilizácia, takže každý muž nad 18 rokov by sa 

mal hlásiť na Ukrajine. Čo sa týka remeselných živností a osobných služieb, Ukrajinci musia preukázať 

odbornú spôsobilosť. Buď majú doklad z akreditovanej vzdelávacej inštitúcie alebo dajú prehlásenie, 

že 5 rokov danú činnosť vykonávajú. Na základe toho môžu ísť na overovaciu skúšku. Počas rokovania 

sa zúčastnení dozvedeli aj informácie ako Ukrajinci našli dieru v systéme a poberajú podporu pre 

podnikateľov. V čase COVID-u sa Ukrajinci ani nezdržiavali na území Slovenska a slovenské úrady práce 

im vyplácali podnikateľskú podporu z programu Prvá pomoc. Desiate rokovanie Sektorovej rady pre 

remeslá a osobné služby nebolo iba na úrovni teoretických prezentácií, skončilo pútavou praktickou 

ukážkou využívania 3D technológií v rezbárstve.  

1.3.2 Jedenáste rokovania sektorových rád 

Tabuľka č. 5 Prehľad termínov jedenástych rokovaní sektorových rád po 8.6. 2022 

P. č. Sektorová rada  
Termín jedenásteho 

rokovania 
Miesto rokovania 

1 pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 27.9. 2022 Nitra 

2 pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu  29. – 30.9.2022 Smolenice 

3 pre potravinárstvo 11.10.2022 Bratislava 

4  pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože  23. – 24.9.2022 Martin 

5  
pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel  

29. – 30.9.2022 
Banská Štiavnica  

6  
pre celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel  

5. – 6.10.2022 
Malinô Brdo 

7  pre chémiu a farmáciu  22. – 23. 9. 2022 Vršatské podhradie 

8 pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo  5. - 6.10. 2022 Veľká Tŕňa 

9 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a 
nekovové materiály  

1. 9. 2022 
Lahne Čab 
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P. č. Sektorová rada  
Termín jedenásteho 

rokovania 
Miesto rokovania 

10 pre automobilový priemysel a strojárstvo  22. – 23.9. 2022 Nitra 

11 pre elektrotechniku 2.11.2022 Trenčín 

12 pre energetiku, plyn a elektrinu  13. – 14.10.2022 Vyhne 

13 pre vodu, odpad a životné prostredie  26. – 27.9.2022 Dolný Kubín 

14 pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu  28. – 29.9.2022 Trenčín 

15 
pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný 
ruch  

12. – 13.10.2022 
Liptov 

16 pre dopravu, logistiku, poštové služby  20. – 21.9.2022 Žilina  

17 pre informačné technológie a telekomunikácie  20. – 21.9.2022 Košice 

18 pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 14.9.2022 online 

19 pre kultúru a kreatívny priemysel  24. – 25.10. 2022 Chateau Krakovany  

20  pre vzdelávanie, výchovu a šport  10.10.2022 Bratislava  

21 pre verejné služby a správu 4.10.2022 Bratislava 

22  pre administratívu, ekonomiku, manažment  17. – 14.10.2022 Nový Smokovec 

23  pre zdravotníctvo, sociálne služby  29. 9. – 30.9.2022 Nový Smokovec 

24  pre remeslá a osobné služby 6.10.2022 Bratislava 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

1.3.3 Publicita výsledkov činnosti sektorových rád 

V období od 1. júna do 31. augusta tajomníci sektorových rád pripravili tlačové správy a publikovali 

články, ktoré sumarizujú výsledky hodnotenia poskytovateľov vzdelávania. Hodnotenie poskytovateľov 

vzdelávania patrí medzi dôležité úlohy v rámci NP SRI a ide o aktivitu, ktorá by mala zaujímať tak 

samotných poskytovateľov vzdelávania ako aj rezorty školstva či práce, ale zároveň aj širokú verejnosť. 

Články, ktoré sumarizujú túto aktivitu a jej výsledky tvoria prílohy informácií tajomníkov (Prílohy č. 10 

- 33 tejto Priebežnej správy) a zároveň boli publikované za každú sektorovú radu na 

www.sustavapovolani.sk. Obsiahlejšia informácia o tejto aktivite je uvedená v podkapitole 1.3.5 

Interpretácie výstupov rankingu poskytovateľov vzdelávania. 

Okrem prípravy tlačových správ a publikovania článkov o výsledkoch hodnotenia poskytovateľov 

vzdelávania, vyvíjali členovia sektorových rád v danom období publikačné a iné odborné aktivity, 

ktorými zviditeľňovali jednotlivé sektorové rady či využívali výstupy činnosti sektorových rád a 

informácie, ktoré vďaka členstvu v týchto sektorových radách majú. Išlo o účasť, resp. prezentácie na 

rôznych konferenciách, prednášky, články, samostatné časti v učebniciach, účasť v pracovných 

skupinách a komisiách, diskusných fórach, príprave zosúladenia študijných programov, či príprave 

návrhov zákonov a pod. V období jún – august 2022 ss zaznamenalo 88 takýchto aktivít od členov 

sektorových rád, pričom najaktívnejší boli členovia Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo s počtom 21 publikačných a iných odborných aktivít. Sektorová rada pre automobilový 

http://www.sustavapovolani.sk/
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priemysel a strojárstvo zaznamenala 11 takýchto aktivít členov v sledovanom období a Sektorová 

rada pre informačné technológie a telekomunikácie 10. Tieto tri sektorové rady sú dlhodobo 

najproduktívnejšie čo sa týka publikačnej, prezentačnej a inej odbornej činnosti jej členov. 

Najčastejšími aktivitami v tomto období boli články, prezentácie na konferenciách a účasť v pracovných 

skupinách. Detailnejšia informácia o týchto aktivitách sektorových rád a ich členov sa nachádza 

v jednotlivých informáciách tajomníkov sektorových rád v Prílohách č. 10 - 33 tejto Priebežnej správy. 

1.3.4 Špecifické regionálne problémy sektorov 

Tajomníci a sektorové rady boli v tomto období oslovení zamerať sa na aktuálne špecifické regionálne 

problémy sektorov, ktoré je potrebné riešiť, resp. ktoré by sektorové rady mohli aj komunikovať širokej 

verejnosti, aby sa verejnosť dozvedela o tom, čo je pre ten-ktorý sektor aktuálne a aby sa prípadne (ak 

bude taká možnosť) spropagovala činnosť samotných sektorových rád. Tieto témy sú detailnejšie 

spracované v informáciách tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria Prílohy č. 10 - 33 tejto Priebežnej 

správy. Nižšie prinášame sumár aktuálnych tém, ktoré boli v informáciách tajomníkov v letnom období 

spracované, pričom mnohé z týchto tém a spracovaných článkov majú potenciál byť publikované 

v Hospodárskych novinách a iných tlačových médiách ešte v tomto roku. 

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov spracovala tému, ktorá sa venuje 

dlhotrvajúcej strate pri chove dojníc a absentujúcej podpore štátu, z dôvodu ktorých už niektoré malé 

regionálne podniky rušia chovy dojníc a znižujú výrobu lokálnych mliečnych výrobkov pre 

spotrebiteľov. Takáto situácia nie je len v jednom kraji, ale v celej SR. Článok sa venuje sa aj príčinám 

súčasného stavu ako aj tomu, čo by mohlo odvrátiť kolaps regionálnych mliečnych podnikov. Nutnosť 

podpory potravinovej bezpečnosti, regionálnej výroby potravín a uplatňovania prvkov sociálnej 

ekonomiky v poľnohospodárstve rieši komplexnejšie práve Stratégia rozvoja ľudských zdrojov 

v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov do roku 2030, ktorá je jedným z výstupov NP 

SRI.  

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu sa zamerala na sumarizáciu stavu slovenského 

ťažobného sektora vo väzbe na inovácie, vzdelávanie a aplikáciu v technologickej praxi. V tejto časti sa 

venuje aj Hornonitrianskemu regiónu a baníckemu vzdelávaniu. Problémom vidí tiež v tom, že 

systémová koordinácia realizácie surovinovej politiky na Slovensku v zmysle jej regionálneho riadenia 

a usmerňovania doteraz absentuje, takže v jednotlivých regionálnych oblastiach a na úrovni VÚC je 

snahou podporovať existujúce ťažobné aktivity. A to napriek tomu, že nastavené legislatívne procesy 

sú pre vykonávanie ťažobnej činnosti v regiónoch nastavené blokujúcim spôsobom, hlavne zo strany 
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mimovládnych organizácií a rôznych ochranárskych a environmentálnych združení. Ak k týmto 

problémom pripočítame ekonomické aspekty ťažby nerastov, ktoré sú ovplyvňované vládnymi 

rozhodnutiami a riadiacou politickou triedou, situácia v ťažobnom sektore sa nemusí vyvinúť celkom 

priaznivo. Záujem zamestnať sa v tomto sektore bude mať súčasná a nastupujúca generácia mladých 

ľudí len v tom prípade, keď usúdi, že sa baníctvo a ťažba nerastov posunuli k vyššiemu stupňu 

modernosti a k priemyslu 4.0, fungujúcom na satelitoch, automatoch, robotoch a IT. V opačnom 

prípade bude slovenský ťažobný sektor pokračovať v intenciách svojho pozvoľného vývoja 

a pravdepodobne bude reflektovať rovnaké problémy v oblasti výchovy a vzdelávania odborníkov, 

úzko spojené so záujmom o prácu v ťažobnom sektore, s akými sa stretávame aj v súčasnosti. 

Sektorová rada pre potravinárstvo sa venuje v tejto časti problémom týkajúcich sa typu regionálnej 

produkcie, ktorá je v tej-ktorej oblasti dominantná. Má však dôležitého spoločného menovateľa, či už 

ide o oblasť spojenú so spracovaním mäsa, mlieka, ovocia a zeleniny alebo s výrobou piva, či 

hydratovaných potravín. Aj Aktualizovaná sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov poukázala na 

to, aký kritický je nedostatok pracovnej sily v potravinárstve. Pracovnú silu majú do potravinárstva 

pritiahnuť čistá práca a inovácie, a fakt, že ťažkú prácu v tomto sektore už robia kolaboratívne roboty. 

Najviac chýbajú v potravinárstve automatizační špecialisti.  

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože spracovala tému slovenských ponožkových 

firiem, ktoré sa ocitli v problémoch. 

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel rozoberá vo svojom príspevku 

aktuálnu ekonomickú situáciu, uplatňovanie inovácií a ľudské zdroje v drevospracujúcom priemysle a 

lesnom hospodárstve. V rámci inovácií sa venuje zvýšenému podielu uplatňovania prírode blízkeho 

obhospodarovania lesov, diaľkovému prieskumu Zeme v lesnom hospodárstve, ako aj GPS a dronom 

v lesnom hospodárstve, riadeniu procesov skladovania, výroby a distribúcie v lesníctve či princípom 

zelenej ekonomiky v obhospodarovaní lesa ale aj virtuálnej a rozšírenej realite produkcii a predaji 

produktov. 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel rozpracovala tému ekonomickej 

situácie a ľudských zdrojov vo svojom sektore. 

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu sa tiež venovala problému ľudských zdrojov, nízkej mobilite 

zamestnancov v rámci sektora a prepojeniu vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov. Vo všeobecnosti 

patrí tento sektor medzi sektory s najnižšou mobilitou zamestnancov, pričom v sektore dochádza za 
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prácou do iného kraja iba 16 % zamestnancov. Tento regionálny charakter sektora vnímajú členovia 

Sektorovej rady ako motivačný nástroj na zvýšenie záujmu o štúdium a zamestnanie v chemickom 

priemysle. Nízka mobilita zamestnancov v sektore je aj dôsledkom dobrého prepojenia 

zamestnávateľov a škôl pripravujúcich absolventov pre sektor, či už vo forme duálneho vzdelávania, 

alebo možnosťou stáže a praxe u zamestnávateľa. Zameriava sa na príklad dobrej praxe Strednej 

odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite, ktorá vychováva absolventov pre tento 

sektor a spolupracuje s lokálnymi zamestnávateľmi.  

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo – metalurgický sektor v Európe, odhliadnuc 

od regionálnych rozdielov, aktuálne čelí výzvam, ktoré majú priamy dopad na ekonomicko-energetickú 

situáciu, ľudské zdroje a uplatňovanie inovácií. Hlavnou témou je klíma, konkurencieschopnosť 

Európskych oceliarov a pracovné miesta, ktoré závisia od nadchádzajúcich politických rozhodnutí 

Európskeho parlamentu. Aby si európsky oceliarsky sektor udržal konkurencieschopnosť, je potrebné 

neustále sa prispôsobovať novým potrebám zručností. Priemyselná dlhodobá stratégia zručností 

umožní oceliarskym spoločnostiam a inštitúciám odborného vzdelávania a prípravy (VET Vocational 

Education and Training):  

▪ Prispôsobiť pracovnú silu proaktívnym spôsobom a tým nasadiť a implementovať nové technológie 

zamerané na optimalizáciu výrobného procesu. 

▪ Neustále monitorovať a skracovať implementáciu kvalifikácií relevantných pre odvetvie vo 

vnútroštátnych systémoch odborného vzdelávania a prípravy. 

▪ Vyvíjať a vymieňať si moduly a nástroje, ako aj zdieľať skúsenosti s procesom implementácie novej 

agendy a stratégie zručností. 

▪ Vypracovať plán, ktorý sa má prediskutovať a porovnať s riešeniami/návrhmi iných sektorov. 

▪ Zvýšiť atraktivitu oceliarskeho priemyslu a kariéry pre talentovaných ľudí (nábor a udržanie). 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály sa v príspevku venuje 

témam súčasný stav sektora, perspektívy, inovácie, vzdelávací systém, veda, výskum a celoživotné 

vzdelávanie, ale samozrejme sa zameriava aj na ľudské zdroje (kvalita, mobilita, stabilita), propagácia 

vzdelávania a sektora ako takého. 

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo spracovala tému miliardových investícií v 

automobilovom priemysle, rozhodnutiu automobilky Volvo, ktoré na Slovensku rozšíri štvoricu 

úspešne etablovaných automobilových producentov. Tieto rozhodnutia o investíciách (najnovšia 

v hodnote 1,2 miliardy EUR) vychádzajú z kvalitných informácií sociálnych partnerov. 
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Pri rozhodovaní o novej investícii tu zohrali kľúčovú úlohu najmä: 

▪ dostupnosť a infraštruktúra (poloha, dopravné trasy, bezpečnosť, energetické, inžinierske a 

telekomunikačné siete), 

▪ ľudské zdroje (veková a profesijno-kvalifikačná štruktúra obyvateľstva, mzdová úroveň, sústava 

vzdelávacích inštitúcií s prepojením na podnikateľskú sféru, potenciál zdravotníckych, sociálnych, 

ako aj kultúrnych služieb), 

▪ produktívne prostredie (odvetvová štruktúra existujúcich ekonomických subjektov a ich zapojenie 

v medzinárodných hodnotových tokoch, technologické parky, podnikateľské prostredie, súčinnosť 

inštitúcií verejnej správy, vrátane samosprávy a služieb zamestnanosti). 

Sektorová rada pre elektrotechniku sa rozhodla k tejto kapitole spracovať tému o spoločnosti Volvo 

Cars, ktorá postaví nový závod na elektrické autá na Slovensku a venuje sa aj 5 technickým 

zaujímavostiam, spojeným s plánovanou výrobou elektromobilov (dôraz sa kladie na uhlíkovú 

neutralitu, výrobu ocele bez uhlia – teda možnosť prvej bezfosílnej technológie výroby ocele na svete 

s prakticky nulovou uhlíkovou stopou, možnosti postaviť na Slovensku aj továreň na batérie, ako aj 

vznikajúcej novej architektúre – ktorú so sebou nesie zmena logistiky, usporiadania výrobných liniek, 

či väčší podiel automatizácie). Príspevok sa tiež venuje tomu, čo vlastne Volvo na Slovensku plánuje 

vyrábať. 

Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu by chcela verejnosť informovať o tom, ako 

Spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

zavádzajú najnovšie inteligentné technológie na automatizované riadenie distribučnej a prenosovej 

sústavy. V regiónoch západného a juhozápadného Slovenska sa moderné inteligentné siete (tzv. Smart 

Grid) budujú vďaka projektom spoločného záujmu (ang. „Projects of Common Interest“, ďalej len 

„PCI“) ACON (Again COnnected Networks) a Danube InGrid, spolufinancovaným EÚ.  

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie vidí ako problém nedostatok pracovnej sily v 

sektore, pričom v horizonte roku 2025 očakávame dodatočnú potrebu zamestnancov na úrovni 

približne 2000 ľudí. Okrem toho patrí sektor k oblastiam s najvyšším priemerným vekom 

zamestnancov. Aj tieto faktory predstavujú riziko, že v nasledujúcich rokoch bude sektor trpieť 

nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Členovia sektorovej rady z tohto dôvodu považujú za 

kľúčovú prezentáciu a propagáciu možností vzdelávania a pracovných príležitostí v sektore.  
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Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu spracovala problematiku nízkej počiatočnej 

kvalifikácie pre výkon stavebných prác u živnostníkov, čím sa ohrozuje kvalita a zároveň aj bezpečnosť 

realizovaných zákaziek. Uvádza však aj príklady dobrej praxe zo zahraničia, predovšetkým z Nemecka 

a Rakúska, kde sa osvedčil systém povinnej počiatočnej kvalifikácie pre živnostenské podnikanie a 

vyžaduje majstrovské osvedčenie na samostatný výkon všetkých remesiel. 

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch informuje o tom, ako sa za 

posledné dva roky sektor HORECA (odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie) 

zmenil a aké nové výzvy táto nová situácia priniesla – ide predovšetkým o veľkú nestabilitu 

a nedostatok zamestnancov v celom tomto sektore. Informácia prináša tiež stručný prehľad na trhu 

práce v číslach.  

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby sa v tejto časti venovala téme inovácií a ich 

vplyvu na trh práce – prepojeniu teórie s praxou. Uvádza tiež príklad dobrej praxe – Strednú 

priemyselnú školu v Trnave, ktorej žiaci tento rok opäť reprezentovali SR s elektromobilom vlastnej 

výroby na pretekoch Shell Eco-marathon Europe 2022. Na súťaži sa zúčastnili už 5-krát. Sú jediným 

slovenským tímom, ktorý sa v roku 2022 na toto podujatie kvalifikoval.  

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie považuje za jeden z hlavných 

problémov vo svojom sektore nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a s tým súvisiace ďalšie 

problémy, od alokácie kapacít stredných škôl, nedostatočnej úrovne technického vzdelávania, 

absencie predmetov reagujúcich na aktuálne technologické trendy v sektore, nedostatok motivácie na 

štúdium IT, až po ťažkopádne nastavený systém duálneho vzdelávania, slabú podporu start-up 

prostredia a partnerského networkingu zo strany štátu. Tých problémov je viac a sú rozmanité. 

Zamestnávatelia v tomto sektore často stoja pred dilemou ako ďalej. Často čakajú, kedy sa naplnia 

prísľuby štátnych úradov a kedy si štát uvedomí nevyhnutnú podporu tohto sektora v snahe o digitálnu 

transformáciu spoločnosti. Na druhej strane niekedy zvažujú, či nie je vhodnejšou stratégiou opustiť 

územie Slovenska a budovať svoje zázemie v inom regióne. Niektoré veľké spoločnosti sa rozhodli 

prestať čakať a začali hľadať spôsoby a cesty, ako sektoru a tým aj sebe a svojmu podnikaniu pomôcť. 

Na regionálnej úrovni vytvárajú partnerstvá, intenzívne komunikujú s miestnou samosprávou a 

rôznymi aktivitami podporujú vznik a rozvoj miestnej IT komunity. 

Členovia Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo spracovali hĺbkovú 

analýzu na tému Inflácia, jej príčiny, vplyvy a predikcia v SR v roku 2022. Analýza v krátkosti vysvetľuje 
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prečo je inflácia problém. Príspevok sa venuje aj všeobecnému rastu cien, inflácii na Slovensku, dáva 

ju do súvislosti s mzdami a tiež informuje o krátkodobej prognóze NBS o vývoji inflácie v SR.  

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel považuje za veľký problém neexistenciu metodiky 

štatistického zisťovania pre tento sektor. Zväčša sa využívajú metodiky pre výrobný sektor. Výrazne sa 

táto chyba odráža na všetkých ostatných strategických nastaveniach a vyhodnocovania sektora kultúry 

a kreatívneho priemyslu. Uvedený problém definujeme od roku 2015 a dodnes k nemu nikto nezaujal 

žiadne stanovisko. Zároveň považujeme za veľmi potrebné finančne podporiť vytvorenie celostného 

systéme celoživotného vzdelávania nielen pre rozvoj zamestnancov kultúrnych inštitúcií ale aj pre 

podporu zamestnancov v nezriaďovanej kultúre a inštitúciách regionálneho charakteru. 

Pre Sektorovú radu pre vzdelávanie, výchovu a šport je v súčasnej dobe veľmi dôležitá integrácia 

digitálnych technológií do vzdelávania, pretože inteligentné digitálne technológie môžu zlepšiť 

vzdelávacie systémy a poskytovanie vzdelávania rôznymi spôsobmi a môžu tiež pomôcť žiakom 

s poruchami učenia.  

Sektorová rada pre verejné služby a správu sa venuje analýze rizík vyplývajúcich z vonkajších faktorov 

pôsobiacich na verejnú správu, pričom za najväčšie hrozby považujú experti infláciu a finančnú krízu, 

energetickú krízu, geopolitiku a pandémiu COVID-19. V tejto časti sa členovia sektorovej rady zamerali 

aj na regióny Slovenska a samosprávy (ich fungovanie, štrajkovú pohotovosť) pričom uvádzajú aj 

možné riešenia aktuálnych problémov – opatrenia na pomoc mestám a obciam, na ktoré vyzval vládu 

SR mimoriadny snem ZMOS. Ďalšou významnou témou vo verejnej správe je podpora ľudských zdrojov, 

ktorú rieši práve SSRĽZ, ktorá je jedným z výstupov NP SRI. 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment sa zamerala na kvalifikáciu a vzdelávanie 

pracovnej sily s ohľadom na dodatočnú potrebu ľudských zdrojov v sektore, pričom berie ohľad aj na 

vývoj v posledných rokoch a v kontexte digitalizácie a pandémie COVID-19 a venuje sa aj špecifickým 

regionálnym problémom v zamestnávaní ľudských zdrojov. Uvádza však aj riešenia problémov 

v sektore prostredníctvom implementácie SSRĽZ, ktorá patrí medzi nosné výstupy NP SRI. 

Podobne, aj z pohľadu Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby je nesmierne dôležitá 

kvalifikácia a vzdelávanie pracovnej sily s ohľadom na dodatočnú potrebu ľudských zdrojov v sektore. 

Venuje sa vývoju v posledných rokoch a v kontexte digitalizácie a pandémie COVID-19 a aj špecifickým 

regionálnym problémom v zamestnávaní ľudských zdrojov. Tiež uvádza riešenia problémov v sektore 

prostredníctvom implementácie SSRĽZ, ktorá je dôležitým výstupom NP SRI. 
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Pre Sektorovú radu pre remeslá a osobné služby je nosnou témou bezpečnosť pri práci, ktorý sa týka 

predovšetkým živnostníkov. Venuje sa aj práci na čierno, ale aj nevýhodám SZČO (ktorí prichádzajú 

o zamestnanecké benefity: dovolenku a úrazové poistenie). Upozorňuje na dôležitosť legislatívneho 

riešenia tejto problematiky.  

1.3.5 Interpretácia výstupov rankingu poskytovateľov vzdelávania v SR  

V rámci NP SRI sa podarilo vytvoriť interaktívny nástroj na hodnotenie stredných a vysokých škôl, 

v ktorom sa hodnotia pre sektor významné skupiny odborov (stredoškolské vzdelávanie) a fakulty 

(vysokoškolské vzdelávanie). Finálna verzia nástroja, pripravená Realizačným tímom NP SRI, je vysoko 

interaktívna. Ponúka členom Sektorovej rady vytvorenie rebríčka podľa škôl, ale aj odborov 

vzdelávania. Nástroj vie školy vyhodnotiť na celoslovenskej aj krajskej úrovni, či podľa jednotlivých 

úrovní vzdelania. Subjektívne pohľady na dôležitosť jednotlivých ukazovateľov sú aplikovateľné 

prostredníctvom vlastnej váhovej schémy. Experti majú možnosť, v spolupráci s tajomníkmi, generovať 

výsledky podľa viacerých odborných kritérií a na základe ich dôležitosti rebríček zostaviť a údaje ďalej 

interpretovať.  

Zostavený nástroj vnímali viaceré sektorové rady ako efektívnu pomoc pre sektorovú radu pri 

implementácii požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanosť absolventov škôl. Avšak nástroj využili 

len pre vlastné interné potreby, vzhľadom na možnú polemiku, ktorú by rebríček škôl mohol otvoriť. 

Sektorové rady upozornili, že napriek tomu, že ranking nie je zameraný na vzdelávací proces ako taký, 

nehodnotí vzdelávaciu inštitúciu komplexne, ale zameriava sa primárne na kritérium uplatniteľnosti a 

výsledky takýchto rankingov sú mimoriadne citlivé. 

Vybrané sektorové rady uviedli, že by uvítali možnosť spracovať metodiku k hodnoteniu škôl 

uplatňujúc individuálnejšiu metodiku a tiež hodnotiace kritériá, ktoré viac zohľadňujú špecifiká 

sektora. Hodnotiace ukazovatele považovali za nedostatočné na komplexné zhodnotenie kvality škôl. 

Ako problém sa javilo aj porovnávanie SOŠ a SPŠ, ktoré pripravujú absolventov pre rôzne účely. SOŠ 

pripravujú absolventov pre trh práce a SPŠ pre pokračovanie na štúdium na VŠ.  

Sektorové rady predložili návrhy, ktoré by v nasledujúcom období do rankingu poskytovateľov 

vzdelávania odporučili doplniť. Jednalo by sa napríklad o doplnenie nasledovných tém a kritérií:  

▪ absolvovanie zahraničnej mobility, s odborným zameraním a získanie Europass Mobility,  

▪ pedagogická kvalita učiteľov,  
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▪ materiálno-technické vybavenie vzdelávacej inštitúcie, 

▪ flexibilita vzdelávacej ponuky a kvalita a úroveň poskytovaných služieb a aktivít.  

Rozdielny pohľad mali sektorové rady aj na hodnotiace ukazovatele – kritériá. Experti z oblasti 

bankovníctva, poisťovníctva a finančných služieb považovali za dôležité hodnotiace kritérium mzdy, 

mieru nezamestnanosti a prácu vysokoškolských absolventov v ich odbore. Za najdôležitejšie kritérium 

považujú pokračovanie stredoškolákov v štúdiu na vysokých školách a kritérium mzdy. Ale sú aj 

sektorové rady, ktoré nepovažujú kritérium mzdy za relevantné a odporúčali naopak toto kritérium 

vynechať. 

Členovia Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov určili ako najdôležitejšie 

kritérium pre hodnotenie poskytovateľov vzdelávania (ŠŠ aj VŠ) mieru nezamestnanosti, ktorá reaguje 

na budúcu reprodukciu pracovných síl v sektore a adekvátny rozvoj ľudských zdrojov. V súvislosti 

s trendami na poli odborného vzdelávania výsledky rankingu potvrdili aj dôležitosť duálneho systému 

vzdelávania. Ako skoro najmenej dôležitý ukazovateľ pri hodnotení stredných škôl sa ukázalo kritérium 

„Práca v odbore“, ktoré je do istej miery nejednoznačné. Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú problémy 

vo väzbe vzdelávacieho systému na potreby trhu práce. Značná časť absolventov nepracuje v odbore, 

ktorý vyštudovala. Škola, ktorá umožňuje absolventovi sa zamestnať i mimo svoj študijný odbor je 

nižšie ohodnotená ako tá, ktorá to neumožňuje. To znižuje hodnotenie tých poskytovateľov 

vzdelávania, ktorí sú v uplatniteľnosti svojich absolventov „sektorovo prierezoví“.  

Pri hodnotení stredných škôl, aj pri hodnotení vysokých škôl dotazníkový prieskum ukázal pre sektor 

automobilový priemysel a strojárstvo ako najdôležitejšie kritérium “miera nezamestnanosti 

absolventov”. Pri vysokoškolskom vzdelávaní zamestnávatelia z praktického hľadiska pozitívne 

hodnotia profesijného bakalára. 

Vybrané sektové rady využili interaktívny hodnotiaci nástroj a vytvorili si rebríček relevantných 

a kvalitných škôl v sektore.  

V sektore ťažba a úprava surovín, geológia sa vyprofilovali dve stredné školy s regionálnym 

charakterom. Jedna pre potreby Hornonitrianskych baní Prievidza („ďalej len „HBP“) – SOŠ Lipová v 

Handlovej. Okrem duálneho vzdelávania v technických odboroch pre HBP má záujem aj o duálne 

vzdelávanie v odbore 21 – mechanik banských prevádzok, ale vzhľadom na zámer utlmiť ťažbu uhlia sa 

nedarí zaistiť žiakov. Druhá je v regióne Gemer, kde pôsobia ťažobné organizácie na ťažbu magnezitu 

a mastenca – ide o SOŠ, Generála Viesta v Revúcej. Táto škola na základe iniciatívy SMZ, a.s. Jelšava od 
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r. 2000 vyučuje v rámci odboru Mechanik strojov a zariadení aj predmety Základy baníctva a Banské 

stroje a zariadenia. Ich absolventi praxujú v ťažobných organizáciách. V súčasnosti na tejto škole 

prebieha experimentálne overovanie študijného programu Technik mineralurg, ktorý je zameraný na 

oblasť zušľachťovania surovín. 

V oblasti vysokoškolského vzdelávania sú pre sektor relevantné tri fakulty, a to Fakulta baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave (10 „geologických programov“), a Fakulta prírodných vied 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (jeden program). Pri technologických tzv. baníckych 

študijných programoch dominujú programy „technológie baníctva a tunelárstva“ a „ťažba nerastov 

a inžinierske geotechnológie“, ktoré dosiahli pomerne vysoké bodové hodnotenie hlavne vďaka 

nadštandardne dobre platenej práci v odbore, predovšetkým v ťažobných povrchových prevádzkach, 

ale aj pri razení tunelov. Napriek výbornému rankingu obidvoch študijných programov je záujem 

o štúdium takmer nulový. Pri hodnotení odborov je potrebné vedieť, že vo fáze likvidácie ťažobných 

prevádzok hlbinných baní, pôjde o tzv. post-banícku činnosť. Preto môže byť praxou preferovaný tiež 

študijný odbor „geochémia“ s adjektívom environmentálna. 

Sektor hutníctva, zlievarenstva a kováčstva patrí k základným odvetviam ťažkého priemyslu a je vo 

veľmi úzkom kontakte so strednými a vysokými školami. Tento úzky kontakt vyplýva z výrobného 

procesu, ktorý je kontinuálny, náročný a nie je možné ho nahradiť praktickým vyučovaním v školách. 

Vzdelávanie a odborná príprava v tejto oblasti vychádza z hutníckych tradícií, ktoré významne 

prispievajú k formovaniu pracovnej sily s vysokou odbornosťou a manuálnou zručnosťou. Medzi 

významné stredné školy, ktoré poskytujú vzdelanie v nosných technických odboroch patrí: 

▪ Stredná odborná škola priemyselných technológií v Košiciach – Šaci s prepojením na U. S. Steel 

Košice, s.r.o.,  

▪ Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová s prepojením na Železiarne 

Podbrezová, a. s.  

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje kvalitu absolventov týchto škôl je príprava žiakov v systéme 

duálneho vzdelávania v spolupráci s vyššie uvedenými výrobnými spoločnosťami. Všetky vyššie 

uvedené školy, okrem SOŠ polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia, majú štatút centier odborného 

vzdelávania a prípravy.  
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Čo sa týka vysokoškolského vzdelávania, špecializovanú prípravu v hutníckej oblasti poskytuje Fakulta 

materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Ďalšími fakultami, ktoré 

poskytujú vzdelávanie v príbuzných odboroch sú Fakulta informatiky a elektrotechniky a Strojnícka 

fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktoré zamestnávatelia naplno využívajú. Spolupráca medzi 

fakultami a zamestnávateľmi je intenzívna, čoho výsledkom je, že študenti nachádzajú uplatnenie 

v odbore s veľmi dobrým ohodnotením. 

SR pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály považuje za najdôležitejšie kritérium na 

hodnotenie kvality škôl kritérium „práca v odbore vzdelania“ a „pokračovanie na vysokej škole“. 

Jedným z dôležitých faktorov pri hodnotení stredných škôl sa ukázalo tiež zapojenie zamestnávateľov 

a príslušných škôl do duálneho vzdelávania, ktoré je v tomto sektore rozšírenou formou vzdelávania. 

Na základe výstupu spracovaných výsledkov a praktických skúseností zamestnávateľov pôsobiacich v 

sektore za najvýznamnejšie stredné školy možno pokladať nasledovné: 

▪ Stredná odborná škola, Košice – Šaca (práca v odbore), 

▪ Stredná priemyselná škola, Dubnica na Váhom (pokračovanie na vysokej škole), 

▪ Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava – Dúbravka (výučba a výsledky). 

Významné postavenie v sklárskom priemysle má Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov, ktorá je jedinou 

svojho druhu na Slovensku a je v nej možné získať jedinečné vzdelanie v oblasti práce so sklom, 

umelecké aj technické. 

Najvýznamnejšie vysoké školy zo strany zamestnávateľov sú Slovenská technická univerzita v Bratislave 

(Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) a Technická univerzita v Košiciach (Fakulta 

materiálov, metalurgie a recyklácie). 

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály zároveň zdôraznila, že je 

potrebné klásť väčší dôraz na popularizáciu sektora a správnu motiváciu mladých ľudí na štúdium a 

prácu v sektore. Zo skúseností zástupcov Sektorovej rady mzdové podmienky a možnosti zamestnania 

sa, nie sú pre mladú generáciu dostatočne motivujúce a zaujímavé pri výbere strednej školy. Preto 

bude potrebné sa zamyslieť nad novými možnosťami ako osloviť mladú generáciu. 

Sektorová rada pre celulózo-papierenský priemysel hodnotiaci nástroj na zlepšenie kvality škôl uvítala. 

Za najprínosnejšie školy v sektore považuje SOŠ polytechnickú v Ružomberku, ktorá pripravuje žiakov 

v odbore chemik operátor prostredníctvom duálneho vzdelávania s partnerskou spoločnosťou Mondi 
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SCP a. s., kde žiaci získajú praktické zručnosti a môžu sa následne lepšie zamestnať v odbore bez 

potreby pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V rámci vysokých škôl iba jedna škola pripravuje 

odborných pracovníkov v tomto odvetví, a to Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie. Najvyššie hodnotenie dostal študijný program chémia – 

technická chémia. Čo sa týka Polygrafie, najvyššie celkové hodnotenie podľa kritérií odborníkov v 

Sektorovej rade dosiahla Stredná odborná škola informačných technológií v Košiciach, s odborom 

grafik digitálnych médií. 

V rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia dosiahli z hľadiska hodnotenia odborov vysokých 

škôl najlepšie výsledky nasledovné vysoké školy a odbory: 

▪ Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta (odbor Pozemné stavby – teória 

a technika prostredia budov), 

▪ Žilinská univerzita v Žiline – Stavebná fakulta (odbor Inžinierke konštrukcie a dopravné stavby – 

teória a konštrukcia) a (odbor Stavebníctvo – technológie a manažérstvo stavieb).  

Čo sa týka stredných škôl boli najlepšie hodnotené Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 

Prešov (odbor Technik energetických zariadení budov) a Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 

Bardejov (odbor Staviteľstvo). 

Sektor pre verejnú správu a služby je špecifický a potrebuje absolventov so širokým zameraním. 

V rámci sektora sa od zamestnancov nevyžadujú konkrétne odborné špecifické vedomosti a zručnosti, 

pracovná sila by naopak mala mať široké prierezové vedomosti a zručnosti, napríklad z oblasti 

administratívy, práva či ekonomiky. V rámci hodnotenia poskytovateľov stredoškolského vzdelávania 

sa ako kľúčové pre sektor ukázali najmä SOŠ – obchodné akadémie. Obchodné akadémie sú 

charakteristické tým, že absolvent má široké uplatnenie v administratíve vo všetkých sférach 

národného hospodárstva a teda aj vo verejnej správe. 

V rámci vysokoškolského vzdelávania bolo Sektorovou radou pre verejné služby a správu určené, že 

hodnotenie poskytovateľov vzdelávania by malo byť rozdelené do niekoľkých oblastí, v rámci ktorých 

by boli individuálne identifikovaní top poskytovatelia vzdelávania. Nižšie uvádzame 6 okruhov, v rámci 

ktorých by mal byť ranking poskytovateľov vzdelávania pre Sektor verejná správa a služby v budúcnosti 

spracovávaný: oblasť práva (právnické fakulty), oblasť digitalizácie a techniky (IT fakulty a technické 

fakulty), oblasť sociálnej práce (fakulty sociálnej práce a ošetrovateľstva), oblasť ekonomiky a analytiky 

(fakulty manažmentu, ekonomické fakulty, ...), oblasť riadiacich prác a manažmentu (fakulty 
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manažmentu a obdobné humanitne ladené fakulty), oblasť verejnej správy (fakulty verejnej správy 

a verejnej politiky, fakulty bezpečnostných vied a obrany). 

Problematika hodnotenia kvality škôl na Slovensku je potrebná a relevantná téma, ktorá je zároveň 

náročná na uchopenie. Avšak je potrebné hľadať také možnosti, ktoré by záujemcom o vzdelávanie 

poskytli najrelevantnejší obraz o možnostiach štúdia v jednotlivých sektoroch na Slovensku. Z pohľadu 

zamestnávateľov je nutné na celoslovenskej úrovni optimalizovať počet stredných aj vysokých škôl. 

Dodnes však žiadny z hodnotiacich nástrojov, ktorého cieľom bolo poukázanie na kvalitu škôl a 

poprípade aj zníženie počtu škôl, nebol výraznejšie úspešný. Na druhej strane je však nutné neustále v 

tejto problematike podnikať kroky a preto členovia snahu spracovať ranking považovali za dobrý krok. 

Ako dôležitý faktor pri hodnotení stredných škôl sa ukázalo aj zapojenie žiakov do duálneho systému 

vzdelávania. Duálne vzdelávanie je rozšírenou formou vzdelávania a zamestnávatelia neustále 

prejavujú záujem o nových žiakov. Zamestnávatelia ako problém vnímajú skôr klesajúci záujem zo 

strany žiakov stredných odborných a základných škôl o túto formu štúdia.  

1.3.6 Aktuálny stav v garancii NŠZ jednotlivými sektorovými radami a v procese tvorby 

a revízie NŠZ 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zosumarizované zmeny v počtoch garantovaných NŠZ ku dňu 10. 

9. 2022 za 24 sektorových rád. Oproti predchádzajúcemu obdobiu prišlo k zníženiu počtu 

garantovaných NŠZ iba o dva NŠZ. Aktuálne teda všetky sektorové rady garantujú spolu 1893 NŠZ. 

Bližšie informácie o tom podáva predposledný stĺpec tabuľky, kde je uvedená zmena v počte 

garantovaných NŠZ (prírastok, úbytok alebo nezmenený počet), a to za každú zo sektorových rád.  

Celkovo je možné konštatovať, že až u 19-tich sektorových rád sa počet garantovaných NŠZ, 

v sledovanom období, nezmenil. U ostatných 5-ich bol evidovaný nárast/úbytok národných 

štandardov. Pokles v počte garantovaných NŠZ nastal v nasledujúcich sektorových radách: 

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredia, 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel a  

▪ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Nárast v počte garantovaných NŠZ nastal v Sektorovej rade pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu 

a v Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport. 
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Tabuľka č. 6 Sumárne zhodnotenie zmien počtov garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady 

P.č. 
s. r. 

NSP II NSP III SRI Stav ku 10. 9. 2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 
201943 

Stav ku 
10. 10. 
201944 

Stav 
ku 10. 1. 
202045 

Stav 
ku 10. 3. 
202046 

Stav 
ku 10. 6. 
202047 

Stav 
ku 10. 

10. 
202048 

Stav 
ku 10. 1. 
202149 

Stav 
ku 10. 3. 
202150 

Stav 
ku 10. 6. 
202151 

Stav 
ku 10. 9. 
202152 

Stav 
ku 10. 

12. 
202153 

Stav 
ku 10. 3. 
202254 

Stav 
ku 10. 6. 
202255 

Zmena 
v počte 
gar. NŠZ 

za 
sektorovú 

radu 

Aktualizov
aný počet 

gar. 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0 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 0 38 

 
43 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
44 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
45 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
46 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ  
47 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
48 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
49 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
50 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
51 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
52 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
53 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
54 Zmena v počte garantovaných NŠZ/aktualizovaný počet garantovaných NŠZ 
55 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. 9. 2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 
201943 

Stav ku 
10. 10. 
201944 

Stav 
ku 10. 1. 
202045 

Stav 
ku 10. 3. 
202046 

Stav 
ku 10. 6. 
202047 

Stav 
ku 10. 

10. 
202048 

Stav 
ku 10. 1. 
202149 

Stav 
ku 10. 3. 
202150 

Stav 
ku 10. 6. 
202151 

Stav 
ku 10. 9. 
202152 

Stav 
ku 10. 

12. 
202153 

Stav 
ku 10. 3. 
202254 

Stav 
ku 10. 6. 
202255 

Zmena 
v počte 
gar. NŠZ 

za 
sektorovú 

radu 

Aktualizov
aný počet 

gar. 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 0 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 -2 50 

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 +1 69 

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 0 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 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 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 0 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 -2 150 

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 +2 79 

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 0 143 

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 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 0 221 

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 -1 82 
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P.č. 
s. r. 

NSP II NSP III SRI Stav ku 10. 9. 2022 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Počet 
gar. 
NŠZ 

Stav ku 
15. 7. 
201943 

Stav ku 
10. 10. 
201944 

Stav 
ku 10. 1. 
202045 

Stav 
ku 10. 3. 
202046 

Stav 
ku 10. 6. 
202047 

Stav 
ku 10. 

10. 
202048 

Stav 
ku 10. 1. 
202149 

Stav 
ku 10. 3. 
202150 

Stav 
ku 10. 6. 
202151 

Stav 
ku 10. 9. 
202152 

Stav 
ku 10. 

12. 
202153 

Stav 
ku 10. 3. 
202254 

Stav 
ku 10. 6. 
202255 

Zmena 
v počte 
gar. NŠZ 

za 
sektorovú 

radu 

Aktualizov
aný počet 

gar. NŠZ za 
sektorovú 

radu 

Spolu 1230 1952 
-956/ 
1943 

+1457/ 
1957 

-2658/ 
1931 

-1159/ 
1920 

+4360/19
63 

+661/196
9 

062/ 
1969 

-263/ 
1967 

-2564/ 
1942 

065/ 
1942 

-1066/ 
1932 

-17/ 
191567 

-20/ 
189568 

-269 1893 

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 

 
56 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ z NSP III – uvádzaných v Úvodnej správe 
57 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 2 
58 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 3 
59 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 4 
60 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 5 
61 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 6 
62 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 7 
63 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 8 
64 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 9 
65 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 10 
66 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 11 
67 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 12 
68 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 13 
69 zmena v počte garantovaných NŠZ je stav oproti počtu garantovaných NŠZ vykázaných v Priebežnej správe č. 14 



   
 

203 

1.3.7 Identifikácia strategických dokumentov a inovačných trendov v sektoroch 

hospodárstva SR  

Sektorové rady v rámci NP SRI systematicky monitorujú a identifikujú medzinárodné a národné 

strategické dokumenty a následne ich zaznamenávajú do IS NSP/SRI. V období od 1.6.2022 – 31.8.2022 

bolo do IS NSP/SRI pridaných celkom 34 strategických dokumentov (13 z nich má medzinárodný 

charakter, 11 národný a 10 zaznamenaných dokumentov má informačný charakter). Sumárnu 

informáciu o týchto dokumentoch podávajú tabuľky č. 4 a 5. Podrobnejšie informácie o týchto 

novozaznamenaných dokumentoch (vrátane krátkych anotácií) je možné nájsť v Informáciách 

tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria Prílohy č. 10 - 33 tejto Priebežnej správy. 

Tabuľka č. 7 Prehľad počtu identifikovaných strategických dokumentov podľa sektorových rád v 
období 1.6.2022 – 31.8.2022 

Sektorová rada pre 
Typ dokumentu Celkový 

súčet Informačný Medzinárodný Národný 

Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo 4 1   5 

Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel     1 1 

Kultúra a kreatívny priemysel 1   1 2 

Potravinárstvo   6 3 9 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 5 6 3 14 

Vzdelávanie, výchova a šport     3 3 

Celkový súčet 10 13 11 34 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 8 Zoznam pridaných strategických dokumentov do IS SNP/SRI v období 1.6.2022 – 
31.8.2022 podľa sektorových rád 

Sektorová rada Názov dokumentu 
Typ dokumentu Celkový 

súčet Informačný Medzinár. Národný 

Bankovníctvo, 
finančné služby a 
poisťovníctvo 

Flowpay si klade za cíl vrátit důvěru 
malým a středním podnikům 

1     1 

Jak pracují s API v Raiffeisenbank? 1     1 

The Digital Economy and Society Index 
(DESI) 2022 

  1   1 

Trendy v ERP: díky cloudu mohou růst 
systémy společně s firmou, stoupá 
poptávka po integracích a 
automatizaci 

1     1 

Zaměstnavatelé bankami? Embedded 
finance aneb kdo všechno může být 
finančním domem 

1     1 

Celulózo-
papierenský a 
polygrafický 
priemysel 

Akčný plán k Stratégii celoživotného 
vzdelávania a poradenstva na roky 
2022-2024 

    1 1 
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Sektorová rada Názov dokumentu 
Typ dokumentu Celkový 

súčet Informačný Medzinár. Národný 

Kultúra a kreatívny 
priemysel 

Dekáda pre kultúru – Koncepcia 
udržateľného rozvoja kultúry 
Bratislava 2030 

    1 1 

EU scales up efforts to support the 
culture and creative industry 

1     1 

Potravinárstvo 

Európska stratégia pre plasty v 
obehovom hospodárstve 

  1   1 

Európsky program v oblasti zručností 
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť 

  1   1 

Chemikálie – stratégia udržateľnosti / 
Na ceste k životnému prostrediu bez 
toxických látok 

  1   1 

Nová priemyselná stratégia pre 
Európu 

  1   1 

Program predchádzania vzniku 
odpadu Slovenskej republiky na roky 
2019 – 2025 

    1 1 

Strategický rámec FAO na roky 2022-
31/ FAO’s Strategic Framework 2022-
31 

  1   1 

Strategie bezpečnosti potravin a 
výživy 2030 (Česká republika) 

    1 1 

Updating the 2020 New Industrial 
Strategy: Building a stronger Single 
Market for Europe’s 
recovery/Aktualizácia novej 
priemyselnej stratégie 2020: 
Budovanie silnejšieho jednotného trhu 
pre obnovu Európy 

  1   1 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do 
roku 2030 - dlhodobá stratégia 
udržateľného rozvoja 

    1 1 

Textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože 

Akčný plán digitálneho vzdelávania 
2021 – 2027 Prispôsobenie 
vzdelávania a odbornej prípravy 
digitálnemu veku 

  1   1 

Digitalizácia a zmena spotrebiteľskej 
štruktúry a očakávaní 

1     1 

Digitálne desaťročie Európy: digitálne 
ciele do roku 2030 

  1   1 

Európsky program v oblasti zručností 
pre udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť 

  1   1 

Inovácie v textilnom priemysle a trvalá 
udržateľnosť 

1     1 

Integrovaný manažment kreatívneho 
potenciálu na regionálnej a 
podnikovej úrovni 

1     1 

Nová éra výskumu a inovácie   1   1 

Plán obnovy a odolnosti     1 1 
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Sektorová rada Názov dokumentu 
Typ dokumentu Celkový 

súčet Informačný Medzinár. Národný 

Pracovný plán pre ekodizajn a 
energetické označovanie na roky 2022 
– 2024 

    1 1 

Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne 
zručností ako základ pre zvyšovanie 
udržateľnosti a zamestnateľnosti v 
kontexte podpory oživenia 
hospodárstva a sociálnej súdržnosti 

  1   1 

Schéma na podporu podnikateľského 
vzdelávania 

    1 1 

Solidárne, ekologické a moderné 
Slovensko 

1     1 

Stratégia EÚ pre udržateľné a 
cirkulárne textílie 

  1   1 

Zelená dohoda: udržateľné výrobky sa 
stanú normou a posilní sa nezávislosť 
Európy v oblasti zdrojov 

1     1 

Vzdelávanie, 
výchova a šport 

Prvý akčný plán plnenia Stratégie 
inkluzívneho prístupu vo výchove a 
vzdelávaní na roky 2022-2024 

    1 1 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. 
o strednej škole 

    1 1 

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. 
o základnej škole 

    1 1 

Celkový súčet 10 13 11 34 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

1.3.8 Budovanie sektorových partnerstiev 

V predchádzajúcom období sa so zástupcami ŠIOV diskutovala problematika začlenenia expertov zo 

sektorových rád do možnej spolupráce pri tvorbe ŠVP, vzorových učebných plánov a pod., pretože je 

potrebná znalosť odbornej problematiky zo sektora. Takáto spolupráca by mohla byť ďalšou možnou 

aktivitou, s celoslovenskou uplatniteľnosťou a umožnila by efektívne začlenenie potrieb praxe do 

vzdelávania. V tejto súvislosti je teda dôležité iniciovať doplnenie pracovných skupín určených na 

revíziu ŠVP o expertov zo strany zamestnávateľov ale aj zástupcov reprezentatívnych stredných 

odborných škôl. Tajomníci sektorových rád teda oslovili členov Sektorovej rady a do informácie 

tajomníka spracovali informáciu (vo forme tabuľky – meno, inštitúcia, kontakt) o tom, kto za tú-ktorú 

sektorovú radu by sa mohol v pracovnej skupine angažovať.  

Tajomníci vo svojich informáciách spracovali aj súpis sektorových spoluprác vo vzťahu k aktivitám ŠIOV 

a novovytvorenému Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže (ďalej len NIVaM) v horizonte 2023-

24.  
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Zároveň v tomto období tajomníci pridali do IS NSP/SRI informácie o sektorových partnerstvách v 

nadväznosti na aktivity definované v SSRĽZ do IS SRI. Do systému je možné pridať aj partnerstvá bez 

priradenia k aktivitám a systém umožňuje, aby tieto partnerstvá boli pridávané do IS NSP/SRI aj 

z externého prostredia. Detailnejšia informácia o budovaní sektorových partnerstiev a spomenutých 

aktivitách sa nachádza v informáciách tajomníkov sektorových rád, ktoré tvoria prílohy č. 10 - 33 tejto 

Priebežnej správy. 

V období 20. – 27. júna 2022 sa tiež konalo päť zasadaní pracovných skupín Rady vlády SR pre odborné 

vzdelávanie a prípravu, v ktorých participovali členovia jednotlivých sektorových rád, či už ako riadni 

členovia pracovných skupín alebo boli prizvaní, aby pracovnú skupinu doplnili o svoju expertízu 

v príslušnom sektore. Prehľad týchto zasadnutí je uvedený v tabuľke č. 9. Bližšie informácie 

o rokovaniach týchto pracovných skupín sú tiež predmetom informácií tajomníkov (Prílohy č. 10 – 33 

tejto Priebežnej správy). 

Tabuľka č. 9 Prehľad rokovaní pracovných skupín Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a 
prípravu 

Dátum Rokovanie  Predmet rokovania 

20.6.2022 

Rokovanie pracovnej skupiny Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pre 
skupinu odborov 72 Publicistika, knihovníctvo 
a vedecké informácie 

ŠVP pre skupinu odborov 72 Publicistika, 
knihovníctvo a vedecké informácie predloženie 
návrhu pracovnej skupiny na ŠIOV 

21.6.2022 

Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pre 
skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a 
geotechnika 

ŠVP pre skupinu odborov 21 Baníctvo, geológia a 
geotechnika a predloženie návrhu RÚZ na 
MŠVVaŠ SR 

21.6.2022 
Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pre 
skupinu odborov 22 Hutníctvo 

ŠVP pre skupinu odborov 22 Hutníctvo a 
predloženie návrhu RÚZ na ŠIOV 

27.6.2022 

Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pre 
skupinu odborov 32 Spracúvanie kože, 
kožušín a výroba obuvi 

ŠVP pre skupinu odborov 32 Spracúvanie kože, 
kožušín a výroba obuvi a predloženie návrhu 
pracovnej skupiny na ŠIOV 

27.6.2022 
Rokovanie Pracovnej skupiny Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pre 
skupinu odborov 31 Textil a odevníctvo 

ŠVP pre skupinu odborov 31 Textil a odevníctvo 
a predloženie návhu pracovnej skupiny na ŠIOV 

Zdroj: Program rokovaní – Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (radavladyovp.sk) 

 

http://radavladyovp.sk/program-rokovani/
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1.4 Regionálna dynamika výskumu a vývoja v SR  

Sociálni partneri prostredníctvom riešenia odborných úloh NP SRI úspešne participujú na usmerňovaní 

ďalšieho rozvoja inovačných činností v SR, a to s osobitným zreteľom na identifikáciu dopytu 

tuzemských a zahraničných investorov po kvalifikovaných ľudských zdrojoch v regiónoch SR.  

Špecifická pozornosť je venovaná rozvoju vzájomných partnerstiev podnikov, vzdelávacích, 

výskumno-vývojových a ďalších inštitúcií s cieľom vývoja úplne nových alebo zdokonalených 

výrobkov, služieb, výrobných postupov a distribučných metód, čo je spojené taktiež s úspešnosťou 

prenosu výsledkov výskumu a vývoja do realizácie ekonomických činností v sídelnej štruktúre SR.  

V aktuálnom období 16. projektovej etapy SRI, charakterizovanej Priebežnou správou č. 15, bola na 

základe aktuálnych databáz Štatistického úradu SR (ďalej len „ŠÚ SR“)70 identifikovaná úhrnná alokácia 

regionálnych výskumno-vývojových kapacít v SR za rok 2020 na úrovni približne 22 100 človekorokov, 

pričom jeden človekorok predstavuje ekvivalent jedného roku práce zamestnanca, ktorý 100 % svojho 

pracovného času venuje výskumno-vývojovým aktivitám. V prípade, že výskumno-vývojovej činnosti 

venuje zamestnanec menšiu časť pracovného času, započítava sa iba príslušný podiel, ako napr. 75 %, 

50 %, 25 % a pod.  

Z hľadiska regionálnej štruktúry výskumno-vývojových kapacít v ekvivalente plného pracovného času 

pripadalo približne 47 % celoštátneho výskumu a vývoja v roku 2020 na Bratislavský kraj, nasledovaný 

so značným odstupom Košickým krajom, s podielom približne 15 % celorepublikového úhrnu. 

V rozmedzí 6 % až 8 % sa nachádzala pomerne vyrovnaná skupina piatich krajov SR, a to:  

▪ Žilinský kraj,  

▪ Trenčiansky kraj,  

▪ Nitriansky kraj,  

▪ Trnavský kraj a  

▪ Banskobystrický kraj.  

Jednoznačne najnižší podiel na celoštátnej alokácii výskumu a vývoja mal Prešovský kraj, v rámci 

ktorého boli sústredené menej ako 4 % výskumno a vývojovo zameraných ľudských zdrojov v SR.  

 
70 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza DATAcube. [online]. 2022. [cit. 2022-07-12]. Dostupné na internete: 
http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/vt3009rr/v_vt3009rr_00_00_00_sk  

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/vt3009rr/v_vt3009rr_00_00_00_sk
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Podrobnejšie informácie o regionálnych špecifikách výskumu a vývoja v podmienkach SR prezentuje 

nasledujúci graf, ktorý je štruktúrovaný podľa Metodiky OECD na meranie vedeckých, 

technologických a inovačných aktivít71 na tri klasifikačné kategórie ľudských zdrojov, a to na:  

▪ výskumníkov,  

▪ technikov a ekvivalentný personál,  

▪ pomocný personál.  

Graf č. 21 Regionálna distribúcia zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného 
pracovného času v členení podľa pracovného zaradenia v SR v roku 2020  

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

Vo všetkých krajoch SR mala najväčší podiel na výskumno-vývojových aktivitách kľúčová kategória 

výskumníkov, v rámci ktorej sú klasifikované ľudské zdroje s rozhodujúcim významom pre tvorbu 

a využitie nových poznatkov. V úhrne za celú SR tvorili výskumníci v roku 2020 približne 77 % 

 
71 OECD. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Frascati Manual 
2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 
Development. [online]. OECD 2015 - 2022. [cit. 2022-07-12]. Dostupné na internete: https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264239012-
en.pdf?expires=1657621763&id=id&accname=guest&checksum=BB7C7BA084A1AA39B3B1E720BD99227 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264239012-en.pdf?expires=1657621763&id=id&accname=guest&checksum=BB7C7BA084A1AA39B3B1E720BD99227
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264239012-en.pdf?expires=1657621763&id=id&accname=guest&checksum=BB7C7BA084A1AA39B3B1E720BD99227
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264239012-en.pdf?expires=1657621763&id=id&accname=guest&checksum=BB7C7BA084A1AA39B3B1E720BD99227
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zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času. V súlade s medzinárodnou 

metodikou sú to spravidla osoby s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorých náplň práce 

obsahuje:  

▪ analýzu, výskum teórií, metód a koncepcií,  

▪ poradenskú činnosť, resp.  

▪ aplikovanie nových poznatkov z oblasti prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, 

spoločenských alebo humanitných vied.  

Medzi výskumníkmi sú zahrnutí vedeckí a vedecko-pedagogickí zamestnanci, vedecko-technickí 

zamestnanci, výskumní a vývojoví zamestnanci, ako aj manažéri pracujúci priamo na plánovaní 

a riadení výskumných a vývojových prác. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 sú výskumníci 

prevažne zaradení do:  

▪ hlavnej triedy zamestnaní 2 – Špecialisti,  

▪ podskupiny zamestnaní 1223 – Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti výskumu a vývoja 

(nachádza sa v hlavnej triede zamestnaní 1 – Zákonodarcovia a riadiaci pracovníci).  

Približne 17 %-ný podiel na výskumno-vývojovej činnosti v SR zabezpečovali v roku 2020 technici 

a ekvivalentný personál, podieľajúci sa na výskumných, resp. vývojových projektoch prostredníctvom 

realizácie rozmanitých vedeckých a technických úloh, a to spravidla pod koordináciou výskumníkov. 

Ich pracovná činnosť predstavuje najmä:  

▪ vyhľadávanie vecne príslušnej bibliografie, získavanie zodpovedajúcich materiálov z archívov 

a databáz,  

▪ prípravu počítačových programov, & 

▪ vykonávanie experimentov, testov a analýz,  

▪ záznamy meraní, prepočty, tvorbu tabuliek a grafov, ako aj  

▪ práce na špecializovaných strojoch a zariadeniach, resp. ich údržbe.  

Technici a ekvivalentný personál sú v rámci klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 zaradení do:  

▪ triedy zamestnaní 31 – Technici a odborní pracovníci v oblasti vedy a techniky o..., 

▪ triedy zamestnaní 32 – Odborní pracovníci v zdravotníctve,  

▪ podskupiny zamestnaní 3314 – Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci.  
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Pomocný personál tvoril v roku 2020 viac ako 5 % ľudských zdrojov vo výskume a vývoji v SR, pričom 

táto kategória pokrýva kvalifikovaných aj nekvalifikovaných robotníkov, sekretárky a ostatných 

prevažne psychicky pracujúcich zamestnancov zúčastňujúcich sa priamo na riešení výskumných a 

vývojových úloh. Ďalej sem patria administratívni zamestnanci pre personálne a finančné záležitosti, 

ktorých činnosti slúžia priamo výskumným a vývojovým účelom. Pomocný personál však podľa 

medzinárodnej metodiky OECD nezahrňuje nepriame podporné činnosti výskumu a vývoja, ako sú 

napr. upratovanie, skladovanie a stráženie. Z hľadiska klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 sa osoby 

klasifikované ako pomocný personál vo výskume a vývoji nachádzajú najmä v rámci:  

▪ skupiny zamestnaní 334 – Odborní asistenti v administratíve,  

▪ skupiny zamestnaní 331 – Odborní pracovníci v oblasti finančníctva, poisťovníctva, ostatných 

finančných služieb a matematiky (okrem vyššie uvedenej podskupiny zamestnaní 3314 – Štatistici, 

matematici a podobní odborní pracovníci, ktorá je zaradená v kategórii technikov 

a ekvivalentného personálu),  

▪ špecifických zamestnaní z hlavnej triedy zamestnaní 4 – Administratívni pracovníci, ďalej z hlavnej 

triedy zamestnaní 8 – Operátori a montéri strojov a zariadení, ako aj z hlavnej triedy zamestnaní 

6 – Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve.  

Podrobnosti vývoja celorepublikových hodnôt alokácie jednotlivých kategórií výskumno-vývojových 

zamestnancov v období od roku 2003 do roku 2020 zobrazuje nasledujúci graf.  
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Graf č. 22 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v SR v rokoch 2003 až 2020  

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

V sledovanom období sa v rámci celej SR zvýšil počet všetkých troch kategórií zamestnancov výskumu 

a vývoja spolu v ekvivalente plného pracovného času o približne 8 800 človekorokov, t. j. o viac ako 

65 %, pričom najvýraznejšie sa na tomto trende podieľali výskumníci, a to s nárastom o približne 80 % 

ich východiskovej hodnoty. Naopak, pomocný personál zaznamenal zníženie o takmer 6 %. V kategórii 

technikov a ekvivalentného personálu bolo zaznamenané zvýšenie o približne 54 % ich východiskového 

stavu v roku 2003.  

Na zvýšení počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času za všetky tri 

kategórie zamestnancov spolu sa v sledovanom časovom období najvýraznejšie podieľal Bratislavský 

kraj, a to o približne 3 600 človekorokov, ďalej Košický kraj (o cca 1 500 človekorokov), ako aj Žilinský 

kraj (o cca 1 000 človekorokov). Najvyššia dynamika vzhľadom k východiskovej báze, t. j. vzhľadom 

k roku 2003, bola zaznamenaná v Žilinskom kraji (o 147 %), Prešovskom kraji (o 110 %) a Trenčianskom 

kraji (o 107 %).  

Trendy v regionálnej alokácii výskumno-vývojových kapacít v ekvivalente plného pracovného času 

v rokoch 2003 až 2020, a to v členení podľa vyššie uvedených kategórií výskumne a vývojovo 

zameraných zamestnancov, prezentujú nasledujúce grafy s príslušnými komentármi.  
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Graf č. 23 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Bratislavskom kraji v rokoch 2003 až 2020  

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

Bratislavský kraj v sledovanom období rokov 2003 až 2020 zaznamenal zvýšenie počtu zamestnancov 

výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času o približne 3 600 človekorokov, t. j. o viac ako 

52 %. Zvýšenie v absolútnom vyjadrení (t. j. v človekorokoch) bolo v Bratislavskom kraji najvýraznejšie 

spomedzi všetkých krajov SR. (Poznámka: Zvýšenie v % zaznamenal najvýraznejšie Žilinský kraj, ktorý 

je charakterizovaný v texte nižšie).  

Akcelerácia regionálnej alokácie výskumu a vývoja bola v Bratislavskom kraji zabezpečená najmä 

výrazným zvýšením činnosti výskumníkov, a to o viac ako 3 400 človekorokov, t. j. o 67 %. Mierne, a to 

približne 14 %-né zvýšenie, bolo v Bratislavskom kraji zaznamenané v kategórii technikov 

a ekvivalentného personálu. Naopak, v kategórii pomocného personálu prišlo k zníženiu alokácie 

o takmer 50 človekorokov, t. j. o približne 9 %.  

V kategórii výskumníkov pôsobiacich v Bratislavskom kraji dosiahla priemerná ročná hodnota 

odpracovaného času v sledovanom období viac ako 7 100 človekorokov, v prípade technikov 

a ekvivalentného personálu to bolo menej ako 1 000 človekorokov a približne 450 človekorokov bol 

regionálny priemer zaznamenaný v kategórii pomocného personálu.  
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Graf č. 24 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Trnavskom kraji v rokoch 2003 až 2020  

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

V Trnavskom kraji v období od roku 2003 do roku 2020 nastalo zvýšenie počtu zamestnancov výskumu 

a vývoja v ekvivalente plného pracovného času v úhrne za všetky tri kategórie zamestnancov o viac ako 

500 človekorokov, t. j. o viac ako 71 %. Zvýšenie regionálnej alokácie výskumu a vývoja v tomto kraji 

však nastalo iba v kategórii výskumníkov, a to o viac ako 660 človekorokov, čo v relatívnom vyjadrení 

predstavovalo zvýšenie o viac ako 170 %. Približne 43 %-né zníženie bolo zaznamenané v kategórii 

pomocného personálu, čo zodpovedalo v porovnaní s rokom 2003 alokácii nižšej o 72 človekorokov. 

V prípade technikov a ekvivalentného personálu pôsobiaceho v Trnavskom kraji prišlo za sledovaných 

18 rokov k zníženiu výskumno-vývojovej alokácie o necelých 40 človekorokov, t. j. o približne 16 %. 

V sledovanom období mali najvyššiu priemernú ročnú hodnotu odpracovaného času v Trnavskom kraji 

výskumníci, a to takmer 800 človekorokov. V kategórii technikov a ekvivalentného personálu dosiahol 

ročný priemer takmer 180 človekorokov. Najnižšia priemerná ročná alokácia bola u pomocného 

personálu, a to necelých 90 človekorokov.  
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Graf č. 25 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Trenčianskom kraji v rokoch 2003 až 2020  

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

V Trenčianskom kraji sa od roku 2003 do roku 2020 spolu za všetky kategórie pracovného zaradenia 

zamestnancov približne zdvojnásobila alokácia výskumno-vývojových činností, čo v absolútnom 

vyjadrení predstavovalo zvýšenie o približne 860 človekorokov. V kategórii výskumníkov predstavovalo 

zvýšenie približne 540 človekorokov (117 %) a u technikov a ekvivalentného personálu to bolo cca 290 

človekorokov (150 %). Zostávajúcich približne 30 človekorokov predstavovalo zvýšenie v kategórii 

pomocného personálu, čo bolo v relatívnom vyjadrení približne 20 %. V priebehu sledovaného obdobia 

bola v Trenčianskom kraji zaznamenaná značne výrazná tesnosť závislosti (t. j. korelácia) medzi 

kategóriou výskumníkov a kategóriou technikov a ekvivalentného personálu. V priemere najvyššiu 

ročnú hodnotu odpracovaného času dosiahla v Trenčianskom kraji kategória výskumníkov, a to 

približne 670 človekorokov. V prípade technikov a ekvivalentného personálu bol ročný priemer viac 

ako 270 človekorokov a v kategórii pomocného personálu necelých 100 človekorokov.  
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Graf č. 26 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Nitrianskom kraji v rokoch 2003 až 2020  

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

Z retrospektívnej analýzy regionálnych údajov o výskume a vývoji vyplýva, že v Nitrianskom kraji bola 

spomedzi všetkých samosprávnych krajov v SR v rokoch 2003 až 2020 zaznamenaná najmenej výrazná 

dynamika počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času. Významný 

vplyv na vývoj regionálnych hodnôt sledovaných ukazovateľov mal v nitrianskom regióne najmä útlm 

tradičných výskumných a vývojových činností v oblasti racionálneho využívania prírodných zdrojov na 

pestovanie rastlín, chov zvierat, zvyšovanie kvality, bezpečnosti a konkurencieschopnosti potravín, 

resp. nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu.  

Alokácia činnosti výskumníkov sa v Nitrianskom kraji síce zvýšila o takmer 500 človekorokov (75 %), 

avšak ďalšie kategórie zamestnancov zaznamenali signifikantný pokles. Technici a ekvivalentný 

personál odpracovali v roku 2020 približne 160 človekorokov, čo bolo v porovnaní s rokom 2003 

o približne 32 % menej. V kategórii pomocného personálu predstavovalo príslušné zníženie výskumno-

vývojovej aktivity v sledovanom období viac ako 30 človekorokov, t. j. približne 23 %. Priemerná ročná 

hodnota odpracovaného času bola u regionálne príslušných výskumníkov v sledovanom období na 

úrovni približne 1 000 človekorokov, v prípade technikov a ekvivalentného personálu to bolo približne 

200 človekorokov a necelých 100 človekorokov bol priemer v kategórii pomocného personálu.  
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Graf č. 27 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Žilinskom kraji v rokoch 2003 až 2020  

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

Žilinský kraj sa spomedzi všetkých samosprávnych krajov v SR vyznačoval najvýraznejším relatívnym 

(t. j. percentuálnym) zvýšením počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného 

pracovného času v rokoch 2003 až 2020. (Poznámka: Absolútne zvýšenie v človekorokoch bolo 

najvýraznejšie v Bratislavskom kraji, ako je uvedené v texte vyššie). Spolu za všetky kategórie 

zamestnancov výskumu a vývoja bolo v Žilinskom kraji zaznamenané zvýšenie alokácie ľudských 

zdrojov o približne 147 %. Taktiež bola zaznamenaná aj značne silná tesnosť závislosti (t. j. korelácia) 

medzi alokáciou výskumníkov a rozsahom činnosti technikov a ekvivalentného personálu.  

V Žilinskom kraji sa v období od roku 2003 do roku 2020 zvýšil počet výskumníkov v ekvivalente plného 

pracovného času o viac ako 660 človekorokov, t. j. o viac ako 110 %. Technici a ekvivalentný personál 

v roku 2020 vykonávali výskumne a vývojovo orientované činnosti v rámci regiónu v rozsahu približne 

470 človekorokov, čo bol približne 2,5 násobok v porovnaní s príslušnou kapacitou v roku 2003. U 

pomocného personálu predstavovalo zvýšenie výskumno-vývojovej aktivity v danom kraji necelých 70 

človekorokov, to však z dôvodu veľmi nízkej hodnoty vo východiskovom roku 2003 predstavovalo viac 

ako 5-násobné zvýšenie odpracovaného času. Priemer alokovanej kapacity v jednom roku dosiahol 

u výskumníkov pôsobiacich v Žilinskom kraji približne 1 000 človekorokov, v prípade technikov 

a ekvivalentného personálu príslušný ročný priemer presiahol 230 človekorokov a cca 60 človekorokov 

bolo zaznamenaných v kategórii pomocného personálu.  
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Graf č. 28 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Banskobystrickom kraji v rokoch 2003 až 
2020  

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

V roku 2020 bol počet zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 

v Banskobystrickom kraji vo všetkých kategóriách zamestnancov spolu približne o 390 človekorokov, 

t. j. o 41 %, vyšší, ako tomu bolo v roku 2003. V kraji s najväčšou územnou rozlohou sa v období od 

roku 2003 do roku 2020 zvýšil počet výskumníkov vyjadrený v ekvivalente plného pracovného času 

o približne 450 človekorokov, čo v percentuálnom vyjadrení znamenalo zvýšenie o približne 66 %. 

Súčasne však bola v Banskobystrickom kraji zaznamenaná protichodná vývojová trajektória medzi 

alokáciou výskumníkov na jednej strane a technikov a ekvivalentného personálu na strane druhej. 

Technici a ekvivalentný personál pôsobiaci v Banskobystrickom kraji totiž v roku 2020 realizovali 

výskumné a vývojové aktivity v značne nižšom rozsahu, ako tomu bolo v roku 2003. Zníženie alokácie 

technikov a ekvivalentného personálu v sledovanom intervale rokov 2003 až 2020 predstavovalo 

v danom regióne približne 86 človekorokov, t. j. takmer 43 %. V zostávajúcej (najmenej početne 

zastúpenej) kategórii pomocného personálu bolo identifikované zvýšenie regionálnej výskumno-

vývojovej aktivity o takmer 30 človekorokov (o cca 39 %). Ročný priemer výskumnej a vývojovej 

činnosti v Banskobystrickom kraji dosiahol v prípade výskumníkov približne 860 človekorokov, 

v kategórii technikov a ekvivalentného personálu to bolo necelých 120 človekorokov a takmer 100 

človekorokov bola priemerná ročná hodnota zaznamenaná u pomocného personálu.  
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Graf č. 29 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Prešovskom kraji v rokoch 2003 až 2020  

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

Prešovský kraj zaznamenal od roku 2003 do roku 2020 približne zdvojnásobenie rozsahu výskumných 

a vývojových činností za všetky kategórie zamestnancov spolu, pričom túto dynamiku spôsobilo najmä 

zvýšenie realizovaných činností v kategórii výskumníkov, a to v objeme približne 360 človekorokov, t. j. 

o približne 140 %. Súčasne bola identifikovaná významná tesnosť vzájomnej závislosti (t. j. korelácia) 

medzi kapacitnou alokáciou v kategórii výskumníkov a v kategórii technikov a ekvivalentného 

personálu. V sledovanom období od roku 2003 do roku 2020 sa počet technikov a ekvivalentného 

personálu so zohľadnením parity plného pracovného času zvýšil o necelých 50 človekorokov, t. j. 

o približne 50 %. Pomocný personál v roku 2020 vykonával podporné činnosti dôležité vo výskumne 

a vývoji v rámci Prešovského kraja v rozsahu približne 50 človekorokov, čo bolo o približne 30 % viac 

v porovnaní s príslušnou alokáciou v roku 2003. Na základe súhrnných štatistických údajov za celé 

sledované obdobie dosiahla priemerná ročná alokácia činnosti výskumníkov pôsobiacich v Prešovskom 

kraji približne 460 človekorokov, v kategórii technikov a ekvivalentného personálu ročný priemer 

presiahol 90 človekorokov a necelých 40 človekorokov zaznamenala kategória pomocného personálu.  
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Graf č. 30 Vývoj počtu zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času 
v členení podľa pracovného zaradenia v Košickom kraji v rokoch 2003 až 2020  

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

Košický kraj bol v sledovanom období rokov 2003 až 2020 charakteristický zvýšením počtu 

zamestnancov výskumu a vývoja v ekvivalente plného pracovného času za všetky kategórie 

zamestnancov spolu o bezmála 1 500 človekorokov, t. j. o približne 82 % z východiskového stavu v roku 

2003. Na zvýšení sa spolupodieľali výskumníci, technici a ekvivalentný personál, naopak, pomocný 

personál sa vyznačoval znížením alokácie odpracovaného času o približne 56 človekorokov, t. j. 42 %. 

Špecifikom Košického kraja bola výrazná akcelerácia činnosti technikov a ekvivalentného personálu 

v závere sledovaného obdobia, ktorej vplyvom sa ich počet v ekvivalente plného pracovného času 

v porovnaní s východiskovým rokom 2003 zvýšil približne trojnásobne. Podstatne miernejšie, približne 

57 %-né zvýšenie, bolo v Košickom kraji zaznamenané v kategórii výskumníkov, ktorých priemerná 

ročná alokácia v sledovanom období bola na úrovni necelých 2 000 človekorokov. V kategórii technikov 

a ekvivalentného personálu, vykonávajúceho odborné činnosti v Košickom kraji, dosiahla priemerná 

ročná hodnota odpracovaného času približne 250 človekorokov, u pomocného personálu to bolo 

približne 80 človekorokov.  

Z pohľadu ďalšieho vývoja má mimoriadny význam aktuálne rozhodnutie automobilky Volvo, ktorá 

v košickom regióne investuje približne 1,2 miliardy EUR do výstavby nového závodu. Z pohľadu 

prepojenia výskumu, vývoja a vysokoškolského vzdelávania majú v súvislosti s budúcou výrobou 

elektromobilov a automobilovým priemyslom dôležité postavenie a perspektívne príležitosti najmä 

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ako aj Fakulta výrobných technológií Technickej 

univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.  
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Sociálni partneri v sektorovej štruktúre SRI v rámci všetkých samosprávnych krajov cielene rozvíjajú 

výskumné a vývojové infraštruktúry tvorené ľudskými zdrojmi, budovami a zariadeniami, prístrojovým 

vybavením a súvisiacimi službami sektorovo špecifickej povahy. Vďaka digitalizácii, technologickému 

pokroku a online spolupráci sa utvárajú lepšie podmienky pre sieťovanie výskumu a vývoja založenom 

na zdieľaní poznatkov a spracovaní veľkého množstva dát. Partnerstvá zamestnávateľských, 

vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií cielene podporujú výskum a vývoj v rôznych fázach 

inovácie v širokom spektre ekonomických činností, pričom umožňujú efektívne vzdelávanie a odbornú 

prípravu zodpovedajúcu požiadavkám na nové zručnosti výskumníkov, technikov a ekvivalentného 

personálu, ako aj pomocného personálu participujúceho na výskumno-vývojových činnostiach.  
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2. AKTIVITA Č. 2 SEKTOROVO RIADENÉ PRISPÔSOBENIE 

SA PRACOVNÍKOV ZMENÁM V DOPYTE TRHU PRÁCE 

PO PRACOVNEJ SILE A SEKTOROVÉ VÝCHODISKÁ PRE 

SYSTÉM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 

S OSOBITNÝM ZAMERANÍM NA VZDELÁVANIE 

A ODBORNÚ PRÍPRAVU MLADÝCH ĽUDÍ 

2.1 Metodika a vymedzenie pojmov 

V období realizácie NP SRI sa preukázala schopnosť tvorby, obnovy a inovácie sektorovo špecifických 

ekonomických činností v ostatných piatich rokoch (t j. v rokoch 2017 až 2021). Z hľadiska regionálnej 

distribúcie možno identifikovať vznik ekonomických subjektov v členení podľa: 

▪ samosprávnych krajov SR, 

▪ veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) ekonomických subjektov a 

▪ právnych foriem ekonomických subjektov. 

Taktiež bola kvantifikovaná súhrnná miera prežitia ekonomických subjektov pôsobiacich v rámci 

existujúcich 24 sektorov SRI v sledovanom období, pričom nevyhnutným zdrojom údajov na účely 

realizácie projektových úloh boli aktuálne databázy ŠÚ SR, poskytujúce komplexný prehľad 

špecifických informácií o organizačnej štruktúre ekonomiky SR. 

Ekonomické subjekty v Registri organizácií vedenom ŠÚ SR 72 (ďalej len „ekonomické subjekty“) 

zahrňujú právnické osoby a podnikateľov-fyzické osoby na základe údajov, ktoré ŠÚ SR systematicky 

získava podľa Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, resp. ďalších osobitných zákonov. 

V sektorovo špecifických charakteristikách z hľadiska právnej formy zahrňujú ekonomické subjekty 

vzniknuté v rokoch 2017 až 2021 nasledovné kategórie: 

  

 
72 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Databáza DATAcube. [online]. 2022. [cit. 2022-07-12]. Dostupné na internete: 
<http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/og1007rs/v_og1007rs_00_00_00_sk> . 



222 

▪ Obchodné spoločnosti (A), a to: 

- Akciové spoločnosti, 

- Spoločnosti s ručením obmedzeným, 

- Ostatné obchodné spoločnosti (t. j. komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti 

a pod.). 

▪ Podnikatelia-fyzické osoby (B), a to: 

- Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúci súčasne ako osoba so 

slobodným povolaním, 

- Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúci súčasne ako 

samostatne hospodáriaci roľník, 

- Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, 

- Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri podnikajúci súčasne ako osoba so 

slobodným povolaním, 

- Podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri, 

- Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri, 

- Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v Obchodnom registri, 

- Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, 

- Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

zapísaná v Obchodnom registri, 

- Zahraničná osoba-fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR. 

Terminologická poznámka: Pojem „podnikateľ-fyzická osoba“ je v rôznych oficiálne publikovaných 

dokumentoch používaný v mužskom aj ženskom rode, taktiež sa alternatívne k tomu vyskytuje aj 

slovná kombinácia „podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný/zapísaná v Obchodnom registri“. 

V sektorových charakteristikách je v záujme jednotnosti preferované používanie slovného spojenia 

„podnikateľ-fyzická osoba zapísaný v Obchodnom registri“. 

▪ Ostatné právne formy (C), a to: 

- Cirkevná organizácia, 

- Družstvo, 

- Európska spoločnosť, 

- Európske družstvo, 

- Medzinárodné organizácie a združenia, 
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- Nadácia, 

- Neinvestičný fond, 

- Nezisková organizácia, 

- Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

- Politická strana, politické hnutie, 

- Poľovnícka organizácia, 

- Pozemkové spoločenstvo, 

- Príspevková organizácia, 

- Rozpočtová organizácia, 

- Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 

- Verejnoprávna inštitúcia, 

- Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR, 

- Zastupiteľské orgány iných štátov, 

- Záujmové združenie právnických osôb, 

- Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), 

- Združenie účastníkov pozemkových úprav. 

Obchodné spoločnosti (A), Podnikatelia-fyzické osoby (B) a Ostatné právne formy (C) tvoria 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C). 

Sektorové charakteristiky pokrývajú všetky právne formy ekonomických subjektov vzniknutých 

v sledovanom období rokov 2017 až 2021. Špecifické právne formy bez vzniku nových subjektov 

evidovaných v Registri organizácií (napr. Poisťovací spolok, Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, 

rozhlasová, tlačová a televízna agentúra, Iná organizácia verejnej správy) neboli predmetom rozborov. 

Ekonomické subjekty sa v sektorových charakteristikách z hľadiska počtu zamestnancov členia na 

nasledovné veľkostné kategórie: 

▪ Bez evidovaných zamestnancov, 

▪ Počet zamestnancov 1 až 9, 

▪ Počet zamestnancov 10 až 49, 

▪ Počet zamestnancov 50 až 249, 

▪ Počet zamestnancov 250 a viac. 

  



224 

Charakterizovaná regionálna štruktúra samosprávnych krajov SR zahrňuje: 

▪ Bratislavský kraj, 

▪ Trnavský kraj, 

▪ Trenčiansky kraj, 

▪ Nitriansky kraj, 

▪ Žilinský kraj, 

▪ Banskobystrický kraj, 

▪ Prešovský kraj, 

▪ Košický kraj. 

Sektorové charakteristiky, ktoré sú publikované v aktuálnej Priebežnej správe č. 15, sú vypracované za 

všetkých 24 sektorov SRI formou: 

▪ klasifikačného vymedzenia predmetného sektora v zmysle platnej Štatistickej klasifikácie 

ekonomických činností SK NACE Rev. 2, 

▪ podielu predmetného sektora na úhrnnej zamestnanosti v SR a zmeny v porovnaní s rokom 1995, 

t. j. odkedy sú dostupné časové rady údajov (zdroj: ŠÚ SR, Zamestnanosť podľa ekonomických 

činností - domáci koncept), 

▪ mapy regionálnej distribúcie ekonomických subjektov vzniknutých v roku 2021 v rámci 

predmetného sektora v členení podľa samosprávnych krajov SR, 

▪ tabuľky ekonomických subjektov vzniknutých v rokoch 2017 až 2021 v rámci predmetného sektora 

v členení podľa vyššie uvedených právnych foriem, 

▪ tabuľky ekonomických subjektov vzniknutých v rokoch 2017 až 2021 v rámci predmetného sektora 

v členení podľa vyššie uvedených veľkostných kategórií (počtu zamestnancov), 

▪ stĺpcového grafu, ktorý vyjadruje mieru prežitia ekonomických subjektov v rámci daného sektora 

od roku 2017 do roku 2021 (vrátane), ako aj trend vývoja zobrazený farebne odlíšenou krivkou, 

▪ komentárov a stručného zhrnutia informácií o príslušnom sektore. Zhrnutie obsahuje aj prehľadné 

poradie najčastejších právnych foriem vzniku ekonomických subjektov v danom sektore. 

Pojem „miera prežitia ekonomických subjektov“ (ďalej len „Miera PES“) vyjadruje percentuálny podiel 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017 a naďalej pôsobili v sledovanom roku (t. j. v roku 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021) na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017. 

V charakteristike sektora teda napr. výrok „Miera prežitia ekonomických subjektov v roku 2021 bola 
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41 %.“, vyjadruje, že zo 100 ekonomických subjektov, ktoré v rámci daného sektora vznikli v roku 

2017, ich 41 naďalej pôsobilo aj v roku 2021. Metodika výpočtu Miery PES je nasledovná: 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑃𝐸𝑆 𝟐𝟎𝟐𝟏 =  
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017, č𝑖𝑛𝑛é 𝑘 31.12. 𝟐𝟎𝟐𝟏

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017
  

 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑃𝐸𝑆 𝟐𝟎𝟐𝟎 =  
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017, č𝑖𝑛𝑛é 𝑘 31.12. 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017
  

 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑃𝐸𝑆 𝟐𝟎𝟏𝟗 =  
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017, č𝑖𝑛𝑛é 𝑘 31.12. 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017
  

 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑃𝐸𝑆 𝟐𝟎𝟏𝟖 =  
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017, č𝑖𝑛𝑛é 𝑘 31.12. 𝟐𝟎𝟏𝟖

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017
  

 

𝑀𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑃𝐸𝑆 𝟐𝟎𝟏𝟕 =  
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017, č𝑖𝑛𝑛é 𝑘 31.12. 𝟐𝟎𝟏𝟕

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑦 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘𝑛𝑢𝑡é 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑢 2017
  

Výstup obsahuje štandardizované číselné charakteristiky, a to: 

▪ Absolútny počet – početnosť ekonomických subjektov v určitom sledovanom časovom okamihu 

vyjadrená v absolútnej hodnote.  

▪ Relatívny počet – podiel dvoch absolútnych počtov ekonomických subjektov zaznamenaných 

v rovnakom časovom okamihu. Vyjadrenie relatívneho počtu je v %. Napr. 400 ekonomických 

subjektov z 1 000 ekonomických subjektov je 40 %. 

▪ Kumulatívne – súčet v období ostatných piatich rokov (t. j. 2017 až 2021 kumulatívne) predstavuje 

súčet piatich ročných hodnôt za roky 2017 až 2021. T. j. hodnota v roku 2017 + hodnota v roku 

2018 + hodnota v roku 2019 + hodnota v roku 2020 + hodnota v roku 2021. 

V príslušných komentároch sú číselné hodnoty zaokrúhľované matematicky na celé desiatky (t. j. 1, 2, 

3, 4 nadol a 5, 6, 7, 8, 9 nahor) s výnimkou hodnôt menej ako 10, ktoré sú uvádzané bez zaokrúhľovania 

(rovnako ako údaje v tabuľkách, grafoch, mapách). V nezaokrúhlenej forme je ponechaný taktiež vyššie 

uvedený výrok, že zo 100 ekonomických subjektov, ktoré v rámci daného sektora vznikli v roku 2017, 

ich 41 naďalej pôsobilo aj v roku 2021. 
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2.2 Vitalita zamestnávateľských subjektov v sektorovej štruktúre SRI 

2.2.1 Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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. 

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa aktuálne (ukončený rok 2021) z hľadiska podielu 

na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre SRI (cca 2 %) radí medzi stredne veľké sektory, pričom 

ešte v roku 1995 na celkovej zamestnanosti v SR tvoril približne 8 %-ný podiel. 

Obrázok č. 2 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov v rámci celej SR približne 1 320 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového 

subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Tieto dva regióny boli 
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charakteristické približne 16 %-ným zastúpením, resp. 15 %-ným zastúpením na celkovom počte 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických 

ekonomických subjektov vykázali Trenčiansky a Košický kraj, a to s početnosťou približne 120, resp. 

130 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 10 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu 
zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 1 021 1 251 1 089 1 242 1 303 

Počet zamestnancov 1 až 9 20 11 24 38 16 

Počet zamestnancov 10 až 49 2 1 - - - 

Spolu 1 043 1 263 1 113 1 280 1 319 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo 

približne 1 320 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu 

na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 1 040. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 5 910 

ekonomických subjektov. Približne 110 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to boli 3 nové ekonomické subjekty. 

V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol 

v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 1 200 ekonomických subjektov ročne. 
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Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to približne 1 300 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej 

kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to približne 1 250 ekonomických subjektov. 

Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2019.  

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov nasledovná: 

Tabuľka č. 11 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 133 144 232 300 227 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 1 2 1 -  -  

Spoločnosti s ručením obmedzeným 132 142 231 299 226 

Ostatné obchodné spoločnosti  - - - 1 1 

Podnikatelia-fyzické osoby (B) 896 1 090 873 976 1 087 

Ostatné právne formy (C) 14 29 8 5 5 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 1 043 1 263 1 113 1 280 1 319 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 4 920. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 3 180 ekonomických 

subjektov, 

▪ Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri, a to s početnosťou približne 

1 520 ekonomických subjektov, 
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▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (už 

s výrazne nižšou početnosťou cca 140 subjektov). 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 1 030 subjektov. 

Jednou z právnych foriem ekonomických subjektov, ktoré začali pôsobiť v sektore poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov v období rokov 2017 až 2021, bolo družstvo. Túto formu využilo na začatie 

svojej činnosti približne 60 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 1 090 ekonomických 

subjektov) v roku 2018 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Takmer rovnaká intenzita vzniku 

ekonomických subjektov v poľnohospodárstve, veterinárstve a rybolove bola zaznamenaná v tejto 

právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2021. 

Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (a to 300 subjektov), z toho takmer všetky boli 

spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Graf č. 31 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore poľnohospodárstvo, 

veterinárstvo a rybolov v roku 2017, ich približne 88 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. 

k 31. 12. 2017. Čiže približne 12 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju 

činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v roku 2017, ich naďalej 

aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 82 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej 

pôsobilo približne 76 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera 

prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 73 % v roku 2020 a 71 % v roku 2021. Na základe 

rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, 

že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov v roku 2017, ich 71 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci 

celej SR približne 1 320 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najmä v Nitrianskom 

a Bratislavskom kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo cca 6 020 sektorovo 

špecifických ekonomických subjektov, a to najmä podnikateľov-fyzických osôb a spoločností s ručením 

obmedzeným, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov a v kategórii 

1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 3 180 ekonomických subjektov), 

▪ Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri (cca 1 520 ekonomických 

subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (1 030 ekonomických subjektov), 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

(cca 140 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

71 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v poľnohospodárstve, veterinárstve a rybolove, ich približne 71 naďalej pôsobilo aj 

k 31. 12. 2021. 
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2.2.2 Sektor ťažba a úprava surovín, geológia 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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 bol už v roku 1995 sektorom s najmenším podielom na celkovej 

zamestnanosti v SR, a to cca 1 %. Následne, do roku 2020, prišlo k výraznému zníženiu predmetného 

podielu, a to na cca 0,2 %. 

Obrázok č. 3 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora ťažba a úprava surovín, geológia 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore ťažba a úprava surovín, geológia 

v rámci celej SR približne 30 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 
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koncentrované najmä v rámci Bratislavského, Prešovského a Košického kraja. Medzi regiónmi najnižšie 

podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trnavský a Trenčiansky kraj. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 12 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 13 18 26 46 25 

Počet zamestnancov 1 až 9 1 2 1 2 - 

Počet zamestnancov 10 až 49 - - - 1 - 

Spolu 14 20 27 49 25 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

 Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore ťažba a úprava surovín, geológia bol v SR 

v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora pribudlo približne 50 nových 

účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo 

pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 10. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 130 ekonomických 

subjektov. Menej ako 10 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 

9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov bol zaznamenaný jeden nový ekonomický subjekt. 

V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol 

v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, 

bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 30 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to približne 50 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa v tejto veľkostnej kategórii 

vyznačoval rok 2017. 
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Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika ich vzniku v sektore ťažba a úprava 

surovín, geológia nasledovná: 

Tabuľka č. 13 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 9 10 9 19 10 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - - 1 - - 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 9 10 8 19 10 

Ostatné obchodné spoločnosti  - - - - - 

Podnikatelia-fyzické osoby (B) 4 10 17 29 14 

Ostatné právne formy (C) 1 - 1 1 1 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 14 20 27 49 25 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za 

celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 70. 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 60 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 30 ekonomických 

subjektov) v roku 2020 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov v ťažbe a úprave surovín, geológii (cca 20 ekonomických subjektov) bola 

zaznamenaná v právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2020. Taktiež obchodných 

spoločností vzniklo najviac v dynamickom roku 2020 (a to cca 20 subjektov), pričom všetky boli 

spoločnosti s ručením obmedzeným. 
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Graf č. 32 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora ťažba a úprava surovín, 
geológia v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore ťažba a úprava surovín, 

geológia v roku 2017, ich približne 86 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. 

Čiže približne 14 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do 

konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore ťažba a úprava surovín, geológia v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. 

k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 79 % a tento stav zostal zachovaný aj na konci roku 2021. Na základe 

rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, 

že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora ťažba a úprava surovín, geológia v roku 

2017, ich 79 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore ťažba a úprava surovín, geológia v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR 

približne 30 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najmä v rámci Bratislavského, 

Prešovského a Košického kraja. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 140 

sektorovo špecifických ekonomických subjektov, a to najmä podnikateľov-fyzických osôb a spoločností 

s ručením obmedzeným, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov 

a v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 
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▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 70 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 60 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

79 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v ťažbe a úprave surovín, geológii, ich približne 79 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.3 Sektor potravinárstvo 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor 

potravinárstvo nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba potravín,  

▪ Výroba nápojov, 

▪ Výroba tabakových výrobkov. 

Sektor potravinárstvo patrí medzi kľúčové oblasti hospodárstva SR, a to najmä z hľadiska 

zabezpečovania výživy pre obyvateľstvo. Avšak medzi rokmi 1995 a 2020 sa znížil podiel na celkovej 

zamestnanosti v tomto sektore z 3,1 % na 2 %, čo predstavovalo zníženie o cca 1,1 p. b. V sektorovej 

štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom.  
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Obrázok č. 4 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora potravinárstvo 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore potravinárstvo v rámci celej SR 

približne 820 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované 

najmä v rámci Bratislavského a Prešovského kraja. Tieto dva regióny SR boli charakteristické približne 

25 %-ným, resp. 20 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v rámci SR v sektore potravinárstvo v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo 

špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Košický kraj, a to s početnosťou 

približne 60 novovzniknutých subjektov (jednotlivo, nie spolu). 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 14 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore potravinárstvo v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 638 578 749 747 772 

Počet zamestnancov 1 až 9 80 59 67 41 43 

Počet zamestnancov 10 až 49 4 1 3 2 2 

Počet zamestnancov 50 až 249 -  -  2 1 -  

Spolu 722 638 821 791 817 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore potravinárstvo bol v SR v ostatných piatich 

rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 820 nových účastníkov trhu. 

Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom 

sektore v roku 2018, a to približne 640. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore potravinárstvo v sledovanom časovom intervale, 

boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 

2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť cca 3 480 ekonomických subjektov. Približne 290 

ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora potravinárstvo vo veľkostnej kategórii 1 až 

9 zamestnancov, v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 10 nových ekonomických 

subjektov. Traja noví aktéri pribudli na trhu v sektore potravinárstvo v kategórii 50 až 249 

zamestnancov. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú 

kategóriu, približne 760 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to približne 770 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej 

kategórii bol zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 750 ekonomických subjektov. Naopak, 

najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2018 a 2017. 
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Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore potravinárstvo nasledovná: 

Tabuľka č. 15 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore potravinárstvo v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 583 434 604 455 369 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 4 7 1 2 2 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 576 424 602 452 363 

Ostatné obchodné spoločnosti  3 3 1 1 4 

Podnikatelia-fyzické osoby (B) 137 194 214 336 447 

Ostatné právne formy (C) 2 10 3 - 1 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 722 638 821 791 817 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore potravinárstvo v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie 

ich začalo svoju činnosť približne 2 450, z toho takmer všetky (2 420) boli spoločnosti s ručením 

obmedzeným. V priebehu sledovaného obdobia sa však podiel obchodných spoločností na celkovom 

počte novovznikajúcich ekonomických subjektov v danom roku znížil a v roku 2021 už tvorili 

najvýraznejší podiel na vzniku sektorovo špecifických subjektov podnikatelia-fyzické osoby.  

V období rokov 2017 až 2021 kumulatívne začalo svoju činnosť v potravinárstve približne 1 330 

podnikateľov-fyzických osôb, pričom najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 1 190 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 130 subjektov). 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 600 ekonomických 

subjektov) v roku 2019 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho takmer všetky boli spoločnosti 

s ručením obmedzeným. Značná intenzita vzniku ekonomických subjektov v potravinárstve bola 
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zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania taktiež v roku 2017. Podnikateľov-fyzických osôb 

vzniklo najviac v roku 2021 (a to cca 450 subjektov). 

Graf č. 33 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora potravinárstvo v období 
rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore potravinárstvo v roku 2017, 

ich približne 98 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 2 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 

(rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore 

potravinárstvo v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 97 

%. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 96 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v 

sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 95 % v roku 2020 

a 94 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno 

vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora 

potravinárstvo v roku 2017, ich 94 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore potravinárstvo v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR približne 820 

ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom a Prešovskom 

kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 3 790 sektorovo špecifických 

ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 
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Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali realizovať svoju činnosť 

v potravinárstve, mali najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 2 420 ekonomických subjektov), 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 1 190 ekonomických subjektov), 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (cca 130 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

94 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v potravinárstve, ich približne 94 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.4 Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor 

textil, odevy, obuv a spracovanie kože nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba textilu, 

▪ Výroba odevov,  

▪ Výroba kože a kožených výrobkov. 

Sektor textil, odevy, obuv a spracovanie kože zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 výrazné zníženie 

podielu na celkovej zamestnanosti v SR, a to o cca 2,9 p. b. Celkovo prišlo počas sledovaného obdobia 

ku zníženiu podielu zo 4,3 % na 1,4 %. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom. 
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Obrázok č. 5 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie 

kože v rámci celej SR približne 580 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu 

bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Žilinského kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 33 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v roku 2021. Medzi 

regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali 

Banskobystrický a Prešovský kraj, a to s početnosťou približne 40, resp. 50 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 16 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 764 736 743 676 558 

Počet zamestnancov 1 až 9 37 35 31 16 19 

Počet zamestnancov 10 až 49 1 2 2 2 - 

Počet zamestnancov 50 až 249 1 - - - - 

Spolu 803 773 776 694 577 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože bol 

v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2017, kedy v rámci sektora pribudlo približne 800 

nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, 

začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 580. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 3 480 

subjektov. Približne 140 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo necelých 10 nových ekonomických 

subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 

vznikol v sektore len jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 720 

ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

začiatku sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2017) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 760 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 740 

ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali ostatné roky 2021 a 2020. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože nasledovná: 
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Tabuľka č. 17 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 370 311 284 262 229 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - - 1 - - 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 368 311 282 262 227 

Ostatné obchodné spoločnosti  2 - 1 - 2 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 428 462 492 430 347 

Ostatné právne formy (C) 5 - - 2 1 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 803 773 776 694 577 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 2 160. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 2 060 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR, a to už s výrazne nižšou 

početnosťou (cca 100 subjektov). 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 1 450 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 490 ekonomických 

subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Podobná intenzita vzniku 

ekonomických subjektov v textile, odevoch, obuvi a spracovaní kože bola zaznamenaná v tejto právnej 

forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2018. Obchodných 
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spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to 370 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti 

s ručením obmedzeným.  

Graf č. 34 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože v roku 2017, ich približne 90 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k termínu 

31. 12. 2017. Čiže približne 10 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju 

činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v roku 2017, ich naďalej aj ku 

koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 84 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo 

približne 79 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia 

ekonomických subjektov bola na úrovni 75 % v roku 2020 a 73 % v roku 2021. Na základe rozboru 

vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 

ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora textil, odevy, obuv a spracovanie kože v roku 

2017, ich 73 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej 

SR približne 580 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom 

kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 3 620 sektorovo špecifických 
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ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 2 060 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 1 450 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

73 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v sektore textil, odevy, obuv a spracovanie kože, ich približne 73 naďalej pôsobilo 

aj k 31. 12. 2021. 

2.2.5 Sektor lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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. 

Podiel tohto sektora na celkovej zamestnanosti bol v roku 2020 na úrovni cca 2,8 %. Oproti roku 1995, 

kedy tento podiel predstavoval 3,8 %, možno vidieť pokles o cca 1 p. b. V sektorovej štruktúre SRI patrí 

sektor k stredne veľkým sektorom. 
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Obrázok č. 6 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel v rámci celej SR približne 3 130 ekonomických subjektov. Rozhodnutie 

o založení nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Prešovského, Žilinského 

a Banskobystrického kraja. Tieto regióny boli charakteristické približne 26 %-ným, resp. cca 20 %-ným 

zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore lesné 

hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v roku 2021. Medzi regiónmi v rámci SR najnižšie podiely na 

dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trnavský a Bratislavský kraj, 

a to s početnosťou približne 130, resp. 170 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 18 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu 
zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 2 964 3 109 3 546 3 099 3 072 

Počet zamestnancov 1 až 9 99 114 95 78 54 

Počet zamestnancov 10 až 49 8 3 2 -  1 

Spolu 3 071 3 226 3 643 3 177 3 127 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 

priemysel bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo 

približne 3 640 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu 

na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 3 070. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 15 790 

ekonomických subjektov. Približne 440 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 10 nových 

ekonomických subjektov. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 

do roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného 

obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 3 250 ekonomických subjektov 

ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 3 550 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to približne 3 110 

subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2021. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel nasledovná: 
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Tabuľka č. 19 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci 
priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 836 738 672 742 529 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 3 1 1 2 2 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 831 736 669 739 526 

Ostatné obchodné spoločnosti  2 1 2 1 1 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 2 213 2 474 2 957 2 426 2 586 

Ostatné právne formy (C) 22 14 14 9 12 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 3 071 3 226 3 643 3 177 3 127 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 12 660. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte približne 12 200 

ekonomických subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 300 subjektov), 

▪ Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v Obchodnom registri, a to s početnosťou približne 140 

ekonomických subjektov. 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 3 500 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 2 960 ekonomických 

subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

nových ekonomických subjektov, a to na úrovni približne 2 590 ekonomických subjektov, bola v lesnom 
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hospodárstve a drevospracujúcom priemysle zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 2021. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 

2017 (a to 840 subjektov), pričom takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 35 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel v roku 2017, ich približne 74 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, 

t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 26 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo 

svoju činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). 

Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 

v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 64 %. Ku koncu 

roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 58 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 

2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla 54 % v roku 2020 a 52 % v roku 2021. 

Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo 

špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora lesné hospodárstvo 

a drevospracujúci priemysel v roku 2017, ich 52 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel v priebehu roku 2021 vzniklo 

v rámci celej SR približne 3 130 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie 

v rámci Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 
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2021) vzniklo približne 16 240 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne 

o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 12 200 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 3 500 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

52 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle, ich približne 52 naďalej 

pôsobilo aj k 31. 12. 2021.  

2.2.6 Sektor celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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 zaradil medzi tie, ktoré od roku 1995 do 

súčasnosti zaznamenali pokles podielu na celkovej zamestnanosti SR. Konkrétne tu pokles podielu do 

roku 2020 predstavoval 0,5 p. b., čo znamená zníženie z 1,1 % na 0,6 %. V sektorovej štruktúre SRI patrí 

sektor k menším sektorom. 
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Obrázok č. 7 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel v rámci celej SR približne 30 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového 

subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Prešovského kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 34 %-ným, resp. 24 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v roku 2021. 

Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali 

Nitriansky a Banskobystrický kraj, a to s minimálnou početnosťou novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 20 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu 
zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 266 162 77 74 27 

Počet zamestnancov 1 až 9 23 5 7 8 2 

Počet zamestnancov 10 až 49 1 -  -  -  -  

Spolu 290 167 84 82 29 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 

priemysel bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2017, kedy v rámci sektora pribudlo 

približne 290 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu 

na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 30. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 610 

ekonomických subjektov. Približne 50 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bol len jeden nový ekonomický 

subjekt. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 

nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 130 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

začiatku sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2017) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 270 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to cca 160 subjektov. 

Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2021 a 2020. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel nasledovná: 
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Tabuľka č. 21 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore celulózo-papierenský a polygrafický 
priemysel v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 262 140 59 68 15 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - 1 - - - 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 262 138 59 68 15 

Ostatné obchodné spoločnosti  - 1 - - - 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 28 27 24 14 14 

Ostatné právne formy (C) - - 1 - - 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 290 167 84 82 29 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie začalo svoju činnosť približne 540, z toho takmer všetky boli 

spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali druhú najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, 

ktoré vznikli v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v období rokov 2017 až 2021, 

pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 110. Podnikatelia-

fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich 

ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 100 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 10 subjektov). 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 260 ekonomických 

subjektov) v roku 2017 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho takmer všetky boli spoločnosti 

s ručením obmedzeným. Druhá najvyššia intenzita vzniku nových ekonomických subjektov (približne 

140 ekonomických subjektov) v celulózo-papierenskom a polygrafickom priemysle bola zaznamenaná 
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v tejto právnej forme podnikania taktiež v roku 2018. Podnikateľov-fyzických osôb vzniklo najviac 

v roku 2017, a to cca 30 subjektov.  

Graf č. 36 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora celulózo-papierenský 
a polygrafický priemysel v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel v roku 2017, ich približne 99 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. 

k 31. 12. 2017. Čiže približne 1 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju 

činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v roku 2017, ich 

naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 98 %. Taktiež ku koncu roku 2019 

aj naďalej pôsobilo približne 98 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. 

Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 97 % v roku 2020 a 94 % v roku 2021. 

Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo 

špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel v roku 2017, ich 94 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore celulózo-papierenský a polygrafický priemysel v priebehu roku 2021 vzniklo v celej 

SR približne 30 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v rámci 

Bratislavského a Prešovského kraja. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 
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650 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez 

evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 540 ekonomických subjektov), 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 100 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

94 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v celulózo-papierenskom a polygrafickom priemysle, ich približne 94 naďalej 

pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.7 Sektor chémia a farmácia 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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 od roku 1995 vyznačuje poklesom podielu na celkovej zamestnanosti v SR. 

Kým v roku 1995 predstavoval podiel tohto sektora cca 2,6 %, v roku 2020 to bolo už len 2,0 %, čo bol 

pokles o 0,6 p. b. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor chémia a farmácia k stredne veľkým sektorom. 
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Obrázok č. 8 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora chémia a farmácia 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore chémia a farmácia v rámci celej SR 

približne 390 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované 

najmä v rámci Nitrianskeho a Prešovského kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 20 %-

ným, resp. 18 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v rámci SR 

v sektore chémia a farmácia v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo 

špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Žilinský kraj, a to s početnosťou 

približne 20, resp. 30 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 22 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore chémia a farmácia v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 224 237 199 281 385 

Počet zamestnancov 1 až 9 12 15 5 6 9 

Počet zamestnancov 10 až 49 3 1 2 -  -  

Spolu 239 253 206 287 394 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore chémia a farmácia bol v SR v ostatných 

piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo približne 390 nových 

účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo 

pôsobiť v danom sektore v roku 2019, a to približne 210. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore chémia a farmácia v sledovanom časovom 

intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 

do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 1 330 ekonomických subjektov. 

Približne 50 ekonomických subjektov vzniklo v rámci predmetného sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 

9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo šesť nových ekonomických subjektov. 

V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol 

v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 280 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to približne 390 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej 

kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2020, a to približne 280 subjektov. Naopak, 

najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2019 a 2017.  

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore chémia a farmácia 

nasledovná: 



258 

Tabuľka č. 23 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore chémia a farmácia v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 129 116 98 93 88 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 2 1 - - 2 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 126 113 98 92 86 

Ostatné obchodné spoločnosti  1 2 - 1 - 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 106 133 107 193 301 

Ostatné právne formy (C) 4 4 1 1 5 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 239 253 206 287 394 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore chémia a farmácia v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované 

obdobie ich začalo svoju činnosť približne 840. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období 

(2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte približne 810 

ekonomických subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 30 subjektov).  

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 520 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 300 ekonomických 

subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 190) v chémii a farmácii bola zaznamenaná v tejto právnej forme 

podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo 

najviac v roku 2017, a to cca 130 subjektov, z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením 

obmedzeným.  
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Graf č. 37 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora chémia a farmácia v období 
rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore chémia a farmácia v roku 2017, 

ich približne 92 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 8 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 

(rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore 

chémia a farmácia v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 

85 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 78 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 73 % v roku 

2020 a 71 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno 

vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora 

chémia a farmácia v roku 2017, ich 71 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore chémia a farmácia v priebehu roku 2021 vzniklo v SR približne 390 ekonomických 

subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Nitrianskom a Prešovskom kraji. V období 

uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 1 380 sektorovo špecifických ekonomických 

subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 

1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 
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▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 810 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 520 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

71 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v chémii a farmácii, ich približne 71 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.8 Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzuje sektor 

hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo divízia SK NACE Rev. 2: Výroba a spracovanie kovov. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 znížil z približne 2 % na 1 %. 

Obrázok č. 9 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 

v rámci celej SR približne 220 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 

koncentrované najmä v rámci Košického, Prešovského a Banskobystrického kraja. Tieto regióny boli 
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charakteristické približne 19 %-ným, resp. cca 16 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v roku 2021. Medzi regiónmi 

najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Žilinský, Nitriansky 

a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 20 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 24 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 149 230 214 163 218 

Počet zamestnancov 1 až 9 9 19 14 5 6 

Počet zamestnancov 10 až 49 -  1 -  1 -  

Spolu 158 250 228 169 224 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo bol 

v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2018, kedy v rámci daného sektora pribudlo 

približne 250 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu 

na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 160. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 970 ekonomických 

subjektov. Približne 50 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to boli dva nové ekonomické subjekty. V ďalších 

veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol v sektore 

ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez 

ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 210 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v roku 2018 vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to 230 ekonomických subjektov. 
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Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj 

v roku 2021, a to približne 220 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali 

roky 2017 a 2020. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore nasledovná: 

Tabuľka č. 25 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 120 139 105 68 38 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - - 3 - 1 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 120 138 102 67 37 

Ostatné obchodné spoločnosti  - 1 - 1 - 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 35 109 123 100 186 

Ostatné právne formy (C) 3 2 - 1 - 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 158 250 228 169 224 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne 

za celé sledované obdobie začalo svoju činnosť približne 550. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí 

v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, 

najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 510 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 40 subjektov).  

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 460 subjektov. 



263 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 190 ekonomických 

subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Mierne nižšia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 120 ekonomických subjektov) v hutníctve, zlievarenstve, kováčstve bola 

zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 

2019. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2018 (a to cca 140 subjektov), z toho takmer 

všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 38 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, 
kováčstvo v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, 

kováčstvo v roku 2017, ich približne 97 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. 

Čiže približne 3 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do 

konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, 

t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 95 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 92 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov bola na úrovni 89 % v roku 2020 a 88 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom 

období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických 

subjektov vzniknutých v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v roku 2017, ich 88 naďalej 

pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 
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Zhrnutie: V sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR 

približne 220 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v rámci Košického, 

Prešovského a Banskobystrického kraja. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo 

približne 1 030 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty 

v kategórii bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 510 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 460 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

88 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v hutníctve, zlievarenstve, kováčstve, ich približne 88 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 

2021. 

2.2.9 Sektor sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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 zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 

zníženie podielu na celkovej zamestnanosti v SR, a to o približne 0,7 p. b. Vzhľadom k počiatočnému 

podielu v roku 1995 na úrovni 1,5 % išlo o pomerne výrazné zníženie, pričom hodnota 0,8 % z roku 

2020 bola z celoslovenského hľadiska v sektorovej štruktúre SRI jedna z najnižších. 
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Obrázok č. 10 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály v rámci celej SR približne 200 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení 

nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Prešovského kraja, ktorý bol charakteristický 

približne 32 %-ným podielom na celkovom počte ekonomických subjektov vzniknutých v SR v sektore 

sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely 

na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Trenčiansky kraj, 

a to s početnosťou približne 10, resp. 20 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 26 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie 
(počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 225 248 245 238 193 

Počet zamestnancov 1 až 9 13 24 19 13 11 

Počet zamestnancov 10 až 49 2 -  -  -  -  

Spolu 240 272 264 251 204 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 

nekovové materiály bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2018, kedy v rámci sektora 

pribudlo približne 270 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez 

ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 200. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové 

materiály v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom 

kumulatívne v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť 

približne 1 150 ekonomických subjektov. Približne 80 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora 

vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to boli dva nové 

ekonomické subjekty. V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do 

roku 2021 nevznikol v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného 

obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 250 ekonomických subjektov 

ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v roku 2018 a 2019 vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to zhodne približne 250 

ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2021 a 2017. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore sklo, keramika, minerálne 

výrobky, nekovové materiály nasledovná:  
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Tabuľka č. 27 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, 
nekovové materiály v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 160 166 128 129 76 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - - - - 1 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 158 166 128 129 74 

Ostatné obchodné spoločnosti  2 - - - 1 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 77 105 136 122 128 

Ostatné právne formy (C) 3 1 - - - 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 240 272 264 251 204 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 660 a takmer vo všetkých 

prípadoch išlo o spoločnosť s ručením obmedzeným.  

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali druhú najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, 

ktoré vznikli v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v období rokov 2017 až 

2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 570. 

Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu 

svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 520 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 50 subjektov). 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 170 ekonomických 

subjektov) v roku 2018 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho všetky boli spoločnosti 

s ručením obmedzeným. Približne rovnaká intenzita vzniku ekonomických subjektov v skle, keramike, 
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minerálnych výrobkoch, nekovových materiáloch bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania 

taktiež v roku 2017. Podnikateľov-fyzických osôb vzniklo najviac v roku 2019 (a to 140 subjektov).  

Graf č. 39 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora sklo, keramika, minerálne 
výrobky, nekovové materiály v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
Poznámka: Z dôvodu nízkych medziročných rozdielov majú prezentované údaje formát čísla s jedným desatinným 
miestom. 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore sklo, keramika, minerálne 

výrobky, nekovové materiály v roku 2017, ich približne 95 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, 

t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 5 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju 

činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v roku 2017, 

ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 93 %. Ku koncu roku 2019 aj 

naďalej pôsobilo približne 92 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne 

miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla hodnotu približne 90 % v rokoch 2020 a 2021. Na 

základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický 

záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora sklo, keramika, minerálne 

výrobky, nekovové materiály v roku 2017, ich 90 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály v priebehu roku 2021 

vzniklo v rámci celej SR približne 200 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali 

najčastejšie v Prešovskom kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 
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1 230 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez 

evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 660 ekonomických subjektov), 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 520 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

90 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v sektore sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály, približne 

90 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.10 Sektor automobilový priemysel a strojárstvo 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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 zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 značné zvýšenie 

podielu na celkovej zamestnanosti v SR, čo súvisí s faktom, že v krajine sa v tomto čase etablovalo 

niekoľko významných automobiliek. Nárast o 2,4 p. b. z 9,1 % na 11,5 % spôsobil, že sektor v roku 2020 

disponoval v rámci sektorovej štruktúry SRI druhým najvyšším podielom na celkovej zamestnanosti. 
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Obrázok č. 11 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora automobilový priemysel a strojárstvo 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore automobilový priemysel 

a strojárstvo v rámci celej SR približne 7 050 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového 

subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Nitrianskeho a Prešovského kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 17 %-ným zastúpením (jednotlivo, nie spolu) na celkovom počte 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v roku 2021. 

Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov 

vykázali Trnavský a Banskobystrický kraj, a to s početnosťou približne 630, resp. 760 novovzniknutých 

subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 28 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 5 741 6 898 7 840 6 414 6 890 

Počet zamestnancov 1 až 9 211 225 183 107 161 

Počet zamestnancov 10 až 49 10 8 7 3 3 

Počet zamestnancov 50 až 249 1 2 1 1 -  

Spolu 5 963 7 133 8 031 6 525 7 054 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo bol 

v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 8 030 

nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, 

začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 5 960. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 33 780 

ekonomických subjektov. Približne 890 subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 30 nových ekonomických 

subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 

vzniklo v sektore päť nových ekonomických subjektov. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 6 940 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 7 840 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2018, a to približne 6 900 

ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2020. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore automobilový priemysel 

a strojárstvo nasledovná: 
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Tabuľka č. 29 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore automobilový priemysel a strojárstvo 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 1 576 1 385 1 229 1 106 1 038 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 6 4 3 8 3 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 1 565 1 377 1 224 1 098 1 035 

Ostatné obchodné spoločnosti  5 4 2 - - 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 4 364 5 734 6 791 5 408 6 010 

Ostatné právne formy (C) 23 14 11 11 6 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 5 963 7 133 8 031 6 525 7 054 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 28 310. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 26 700 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 1 560 subjektov).  

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 6 300 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 6 790 ekonomických 

subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 6 010 ekonomických subjektov) v automobilovom priemysle 

a strojárstve bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú 
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zodpovednosť v roku 2021. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to 1 580 subjektov), 

z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 40 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora automobilový priemysel 
a strojárstvo v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore automobilový priemysel 

a strojárstvo v roku 2017, ich približne 85 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. 

Čiže približne 15 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do 

konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore automobilový priemysel a strojárstvo v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, 

t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 76 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 69 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov dosiahla 65 % v roku 2020 a 62 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období 

rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov 

vzniknutých v rámci sektora automobilový priemysel a strojárstvo v roku 2017, ich 62 naďalej pôsobilo 

aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore automobilový priemysel a strojárstvo v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej 

SR približne 7 050 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v rámci 

Nitrianskeho a Prešovského kraja. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 
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34 700 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii 

bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 26 700 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 6 300 ekonomických subjektov), 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (cca 1 560 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

62 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v automobilovom priemysle a strojárstve, ich približne 62 naďalej pôsobilo aj 

k termínu 31. 12. 2021. 

2.2.11 Sektor elektrotechnika 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor 

elektrotechnika divízie SK NACE Rev. 2:  

▪ Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, 

▪ Výroba elektrických zariadení. 

Sektor elektrotechnika si v porovnaní rokov 1995 a 2020 udržal pomerne stabilný podiel na celkovej 

zamestnanosti v hospodárstve SR. V oboch sledovaných rokoch tento podiel predstavoval cca 1,9 %. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom. 
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Obrázok č. 12 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora elektrotechnika 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore elektrotechnika v rámci celého 

územia SR 470 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované 

najmä v rámci Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické približne 

28 %-ným, resp. 19 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR 

v sektore elektrotechnika v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo 

špecifických ekonomických subjektov vykázali Banskobystrický a Trnavský kraj, a to s početnosťou 

približne 10, resp. 30 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 30 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore elektrotechnika v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 487 429 453 545 452 

Počet zamestnancov 1 až 9 29 36 25 26 18 

Počet zamestnancov 10 až 49 - 1 - - - 

Počet zamestnancov 250 a viac - - 1 - - 

Spolu 516 466 479 571 470 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore elektrotechnika bol v SR v ostatných 

piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora pribudlo približne 570 nových 

účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo 

pôsobiť v danom sektore v rokoch 2018 a 2021, a to približne 470. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore elektrotechnika v sledovanom časovom intervale, 

boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 do roku 

2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 2 370 ekonomických subjektov. Približne 

130 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora elektrotechnika vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bol jeden nový ekonomický subjekt. Taktiež vo 

veľkostnej kategórii 250 a viac zamestnancov od roku 2017 do roku 2021 vznikol v sektore jeden nový 

ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na 

veľkostnú kategóriu, približne 500 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v strednej časti sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2020) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 550 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2017, a to približne 490. Naopak, 

najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2018 a 2021. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore elektrotechnika 

nasledovná: 
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Tabuľka č. 31 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore elektrotechnika v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 369 325 274 357 174 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 7 6 6 3 1 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 355 315 265 348 170 

Ostatné obchodné spoločnosti  7 4 3 6 3 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 143 138 199 212 286 

Ostatné právne formy (C) 4 3 6 2 10 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 516 466 479 571 470 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obchodné spoločnosti predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore elektrotechnika v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé sledované obdobie 

ich začalo svoju činnosť približne 1 500 a takmer všetky z nich boli spoločnosti s ručením obmedzením.  

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov 

v elektrotechnike bolo podnikanie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podnikateľov-

fyzických osôb nezapísaných v Obchodnom registri pribudlo v rokoch 2017 až 2021 približne 910. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 370 ekonomických 

subjektov) v roku 2017 prostredníctvom obchodných spoločností, z toho takmer všetky boli spoločnosti 

s ručením obmedzeným. Takmer rovnaká intenzita vzniku ekonomických subjektov v elektrotechnike 

bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania taktiež v roku 2020. Podnikateľov-fyzických osôb 

vzniklo najviac v roku 2021, a to cca 290 subjektov. 
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Graf č. 41 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora elektrotechnika v období 
rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore elektrotechnika v roku 2017, 

približne 96 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 4 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 

(rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore 

elektrotechnika v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 

93 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 89 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla 88 % v roku 2020 

a 86 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno 

vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora 

elektrotechnika v roku 2017, ich 86 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore elektrotechnika v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR približne 470 

ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom kraji. V období 

uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 2 500 sektorovo špecifických ekonomických 

subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 

1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť 

v elektrotechnike, mali najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 
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▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 1 500 ekonomických subjektov), 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 910 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

86 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v elektrotechnike, ich približne 86 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.12 Sektor energetika, plyn a elektrina 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzuje sektor 

energetika, plyn a elektrina divízia SK NACE Rev. 2: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 

vzduchu. 

Sektor energetika, plyn, elektrina mal v roku 2020 cca 0,7 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti 

v hospodárstve SR, pričom od roku 1995 tu prišlo k zníženiu podielu o cca 0,6 p. b. V sektorovej 

štruktúre SRI patrí sektor k menším sektorom. 

K 31. 12. 2021 nebol v Registri organizácií evidovaný vznik nového ekonomického subjektu v sektore 

energetika, plyn, elektrina v priebehu roku 2021.  

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 32 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore energetika, plyn a elektrina v rokoch 2017 
až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 3 11 8 1 - 

Spolu 3 11 8 1 - 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore energetika, plyn a elektrina v sledovanom 

časovom intervale, boli výhradne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 20 ekonomických 



280 

subjektov. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore približne šesť ekonomických 

subjektov ročne. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore energetika, plyn a elektrina 

nasledovná: 

Tabuľka č. 33 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore energetika, plyn a elektrina v rokoch 2017 
až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) - - - - - 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - - - - - 

Spoločnosti s ručením obmedzeným - - - - - 

Ostatné obchodné spoločnosti  - - - - - 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 1 11 8 - - 

Ostatné právne formy (C) 2 - - 1 - 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 3 11 8 1 - 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali jednoznačne najčastejšiu právnu formu ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v sektore energetika, plyn a elektrina v období rokov 2017 až 2021. Kumulatívne 

za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 20, z toho takmer výlučne išlo o slobodné 

povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona. 

Ďalšou využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore boli ostatné 

právne formy, ktoré využili pri svojom založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne tri subjekty. Vo 

všetkých troch prípadoch išlo o zahraničnú osobu, právnickú osobu so sídlom mimo územia SR. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 10 ekonomických 

subjektov) v roku 2018 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Značná intenzita vzniku 

ekonomických subjektov v energetike, plyne a elektrine bola zaznamenaná v tejto právnej forme 

podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2019. Ostatných právnych 

foriem vzniklo najviac v roku 2017 (a to dva subjekty).  
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Graf č. 42 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora energetika, plyn a elektrina 
v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore energetika, plyn a elektrina v roku 2017, 

ich 100 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2021. Čiže miera prežitia ekonomických subjektov bola na 

úrovni 100 %. 

Zhrnutie: V sektore energetika, plyn a elektrina v priebehu roku 2021 nebol v Registri organizácií 

evidovaný vznik nového ekonomického subjektu. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) 

vzniklo približne 20 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo výlučne o subjekty 

v kategórii bez evidovaných zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, 

▪ Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR. 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu 100 %, keďže 

všetky sektorovo špecifické ekonomické subjekty, ktoré v energetike, plyne a elektrine vznikli v roku 

2017, pôsobili naďalej aj k 31. 12. 2021. 
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2.2.13 Sektor voda, odpad a životné prostredie 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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 zaznamenal medzi rokmi 1995 a 2020 zníženie podielu na 

celkovej zamestnanosti v SR o približne 0,3 p. b. Kým v roku 1995 mal 1,3 %-ný podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR, v roku 2020 to bolo cca 1 %. V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším 

sektorom. 

Obrázok č. 13 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora voda, odpad a životné prostredie 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore voda, odpad a životné prostredie 

v rámci celej SR približne 290 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 

koncentrované najmä v rámci Trnavského a Bratislavského kraja. Tieto dva regióny boli 
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charakteristické približne 36 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore voda, odpad a životné prostredie v roku 2021. Medzi regiónmi 

najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali 

Banskobystrický a Prešovský kraj, a to s početnosťou zhodne po 20 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 34 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore voda, odpad a životné prostredie v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 147 171 193 250 282 

Počet zamestnancov 1 až 9 12 10 16 9 8 

Počet zamestnancov 10 až 49 3 -  1 -  -  

Spolu 162 181 210 259 290 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore voda, odpad a životné prostredie bol v SR 

v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo 290 nových 

účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, začalo 

pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 160. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore voda, odpad a životné prostredie v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 1 040 ekonomických 

subjektov. Približne 60 ekonomických subjektov vzniklo v rámci tohto sektora vo veľkostnej kategórii 

1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to boli štyri nové ekonomické subjekty. 

V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol 

v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 220 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 
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a to približne 280 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej 

kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2020, a to približne 250 ekonomických subjektov. 

Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore voda, odpad a životné 

prostredie nasledovná: 

Tabuľka č. 35 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore voda, odpad a životné prostredie v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 107 108 115 150 110 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - 2 - 2 2 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 106 105 115 148 107 

Ostatné obchodné spoločnosti  1 1 - - 1 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 50 70 94 105 178 

Ostatné právne formy (C) 5 3 1 4 2 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 162 181 210 259 290 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Najčastejšiu právnu formu novovzniknutých ekonomických subjektov v sektore voda, odpad a životné 

prostredie predstavovali obchodné spoločnosti, ktorých vzniklo v sledovanom období 590. Z nich 

väčšina v sektore bola spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom 

založení v rokoch 2017 až 2021 kumulatívne približne 580 subjektov. 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali druhú najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, 

ktoré vznikli v sektore voda, odpad a životné prostredie v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 500. Takmer všetci noví 

podnikatelia-fyzické osoby patrili do právnej formy podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný 

v Obchodnom registri, a to cca 490 nových ekonomických subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 180 ekonomických 

subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. O cca 70 ekonomických 
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subjektov menej v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

vzniklo v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (a to cca 150 subjektov), 

z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 43 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora voda, odpad a životné 
prostredie v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore voda, odpad a životné 

prostredie v roku 2017, ich približne 97 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. 

Čiže približne 3 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do 

konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore voda, odpad a životné prostredie v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. 

k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 94 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 91 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov bola na úrovni 90 % v roku 2020 a 88 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom 

období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických 

subjektov vzniknutých v rámci sektora voda, odpad a životné prostredie v roku 2017, ich 88 naďalej 

pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore voda, odpad a životné prostredie v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR 

presne 290 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Trnavskom kraji. 

V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 1 100 sektorovo špecifických 
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ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 580 ekonomických subjektov), 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 490 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

88 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v sektore voda, odpad a životné prostredie, ich približne 88 naďalej pôsobilo aj 

k termínu 31. 12. 2021. 

2.2.14 Sektor stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 zvýšil z približne 8 % na 10 %. 
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Obrázok č. 14 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 

v rámci celej SR približne 31 850 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu 

bolo koncentrované najmä v rámci Prešovského a Žilinského kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 22 %-ným, resp. 17 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v roku 2021. Medzi regiónmi 

najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali 

Banskobystrický a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 2 180, resp. 2 710 novovzniknutých 

subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 36 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 17 878 21 537 26 132 26 258 31 466 

Počet zamestnancov 1 až 9 396 417 446 360 376 

Počet zamestnancov 10 až 49 17 12 10 7 7 

Počet zamestnancov 50 až 249 1 -  -  1 -  

Spolu 18 292 21 966 26 588 26 626 31 849 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia bol 

v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo približne 

31 850 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich 

veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 18 290. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 123 270 

ekonomických subjektov. Približne 2 000 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 50 nových 

ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do 

roku 2021 vznikli v sektore dva nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia 

vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 25 060 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to približne 31 470 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto 

veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2020, a to približne 26 260 

ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore stavebníctvo, geodézia 

a kartografia nasledovná: 
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Tabuľka č. 37 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 3 911 3 076 3 430 3 159 3 408 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 30 12 14 15 11 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 3 871 3 053 3 410 3 135 3 391 

Ostatné obchodné spoločnosti  10 11 6 9 6 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 14 346 18 859 23 124 23 444 28 421 

Ostatné právne formy (C) 35 31 34 23 20 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 18 292 21 966 26 588 26 626 31 849 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne 

za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 108 190. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí 

v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, 

najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 103 240 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 4 720 subjektov). 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 16 860 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 28 420 ekonomických 

subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 23 440 nových ekonomických subjektov) v stavebníctve, geodézii 

a kartografii bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú 



290 

zodpovednosť v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to 3 910 subjektov), 

z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 44 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora stavebníctvo, geodézia 
a kartografia v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore stavebníctvo, geodézia 

a kartografia v roku 2017, ich približne 84 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. 

Čiže približne 16 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do 

konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, 

t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 71 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 64 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov bola na úrovni 60 % v roku 2020 a 57 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom 

období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických 

subjektov vzniknutých v rámci sektora stavebníctvo, geodézia a kartografia v roku 2017, ich 57 naďalej 

pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore stavebníctvo, geodézia a kartografia v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR 

približne 31 850 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Prešovskom 

a Žilinskom kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 125 320 sektorovo 
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špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 103 240 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 16 860 ekonomických subjektov), 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 4 720 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

57 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v stavebníctve, geodézii a kartografii, ich približne 57 naďalej pôsobilo aj k termínu 

31. 12. 2021. 

2.2.15 Sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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. 

V sektorovej štruktúre SRI má sektor obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch najvýraznejší 

podiel na celkovej zamestnanosti v SR, pričom od roku 1995 do roku 2020 sa zvýšil z približne 13 % na 

19 %. 
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Obrázok č. 15 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore obchod, marketing, gastronómia 

a cestovný ruch v rámci celej SR približne 10 300 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení 

nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského, Nitrianskeho a Košického kraja. 

Tieto regióny boli charakteristické približne 28 %-ným, resp. 12 %-ným zastúpením na celkovom počte 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických 

subjektov vykázali v rámci SR Trenčiansky kraj a Banskobystrický kraj, a to s početnosťou približne 850, 

resp. 950 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 38 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu 
zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 7 356 8 224 9 631 9 843 9 961 

Počet zamestnancov 1 až 9 332 470 480 323 325 

Počet zamestnancov 10 až 49 14 18 21 6 10 

Počet zamestnancov 50 až 249 1 1 -  -  -  

Spolu 7 703 8 713 10 132 10 172 10 296 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore obchod, marketing, gastronómia 

a cestovný ruch bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora 

pribudlo približne 10 300 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov 

bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 7 700. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 45 020 

ekonomických subjektov. Približne 1 930 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 70 nových 

ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do 

roku 2021 vznikli v sektore dva nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia 

vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 9 400 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to približne 9 960 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej 

kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2020, a to približne 9 840 ekonomických subjektov. 

Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore obchod, marketing, 

gastronómia a cestovný ruch nasledovná: 
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Tabuľka č. 39 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 2 068 2 251 2 456 2 391 2 244 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 10 17 15 6 12 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 2 048 2 230 2 432 2 371 2 223 

Ostatné obchodné spoločnosti  10 4 9 14 9 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 5 611 6 436 7 653 7 764 8 025 

Ostatné právne formy (C) 24 26 23 17 27 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 7 703 8 713 10 132 10 172 10 296 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 35 490. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 33 980 ekonomických 

subjektov, 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (už 

s výrazne nižšou početnosťou cca 1 010 subjektov), 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúca súčasne ako osoba so 

slobodným povolaním, s početnosťou 470 nových ekonomických subjektov. 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 11 300 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 8 030 ekonomických 

subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 7 760 nových ekonomických subjektov) v obchode, marketingu, 
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gastronómii a cestovnom ruchu bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2019 (a to cca 

2 460 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 45 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora obchod, marketing, 
gastronómia a cestovný ruch v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore obchod, marketing, 

gastronómia a cestovný ruch v roku 2017, ich približne 91 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, 

t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 9 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju 

činnosť ešte do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v roku 2017, ich 

naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 81 %. Ku koncu roku 2019 aj 

naďalej pôsobilo približne 74 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne 

miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 70 % v roku 2020 a 66 % v roku 2021. Na základe 

rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, 

že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora obchod, marketing, gastronómia 

a cestovný ruch v roku 2017, ich 66 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch v priebehu roku 2021 vzniklo 

v rámci celej SR približne 10 300 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie 

v rámci Bratislavského, Nitrianskeho a Košického kraja. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 
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2021) vzniklo približne 47 020 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne 

o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 33 980 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 11 300 ekonomických subjektov), 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 1 010 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

66 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v sektore obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, ich približne 66 naďalej 

pôsobilo aj k termínu 31. 12. 2021. 

2.2.16 Sektor doprava, logistika, poštové služby 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 znížil z približne 7 % na 6 %. 
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Obrázok č. 16 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora doprava, logistika, poštové služby 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore doprava, logistika, poštové služby 

v rámci celej SR približne 5 500 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 

koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Trnavského kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 22 %-ným, resp. 16 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore doprava, logistika, poštové služby v roku 2021. Medzi regiónmi 

najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali 

Trenčiansky a Banskobystrický kraj, a to s početnosťou približne 450, resp. 460 novovzniknutých 

subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 40 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore doprava, logistika, poštové služby v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 3 133 3 499 4 092 4 616 5 393 

Počet zamestnancov 1 až 9 100 131 125 122 100 

Počet zamestnancov 10 až 49 5 6 2 2 2 

Počet zamestnancov 50 až 249 1 -  -  -  1 

Spolu 3 239 3 636 4 219 4 740 5 496 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore doprava, logistika, poštové služby bol v SR 

v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo približne 5 500 

nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, 

začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 3 240. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore doprava, logistika, poštové služby v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 20 730 ekonomických 

subjektov. Približne 580 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 20 nových ekonomických 

subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 

vznikol v sektore jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 4 270 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to približne 5 390 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej 

kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2020, a to približne 4 620 ekonomických subjektov. 

Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore doprava, logistika, poštové 

služby nasledovná: 
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Tabuľka č. 41 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore doprava, logistika, poštové služby v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 1 085 1 085 851 995 772 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 1 5 2 2 1 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 1 038 1 072 848 990 771 

Ostatné obchodné spoločnosti  46 8 1 3 - 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 2 146 2 540 3 363 3 739 4 718 

Ostatné právne formy (C) 8 11 5 6 6 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 3 239 3 636 4 219 4 740 5 496 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore doprava, logistika, poštové služby v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne 

za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 16 510. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí 

v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, 

najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 14 330 ekonomických 

subjektov, 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (už 

s výrazne nižšou početnosťou cca 1 530 subjektov), 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR, s početnosťou cca 360 nových 

ekonomických subjektov 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 4 720 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 4 720 ekonomických 

subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 3 740 ekonomických subjektov) v doprave, logistike, poštových službách 
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bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to 1 090 subjektov), z toho takmer 

všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 46 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora doprava, logistika, poštové 
služby v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore doprava, logistika, poštové 

služby v roku 2017, ich približne 86 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže 

približne 14 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca 

roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore doprava, logistika, poštové služby v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. 

k termínu 31. 12. 2018, pôsobilo približne 74 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 65 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov dosiahla 61 % v roku 2020 a 58 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období 

rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov 

vzniknutých v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby v roku 2017, ich 58 naďalej pôsobilo aj 

k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore doprava, logistika, poštové služby v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR 

približne 5 500 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom 

a Trnavskom kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 21 330 sektorovo 
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špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 14 330 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 4 720 ekonomických subjektov), 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (už 

s výrazne nižšou početnosťou cca 1 530 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

58 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v doprave, logistike, poštových službách, ich približne 58 naďalej pôsobilo aj 

k termínu 31. 12. 2021. 

2.2.17 Sektor informačné technológie a telekomunikácie 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor 

informačné technológie a telekomunikácie divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Telekomunikácie, 

▪ Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 

▪ Informačné služby. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 zvýšil z približne 1 % na 3 %. 
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Obrázok č. 17 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora informačné technológie a telekomunikácie 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore informačné technológie 

a telekomunikácie v rámci celej SR približne 3 320 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení 

nového subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Košického kraja. Tieto dva regióny 

boli charakteristické približne 37 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore informačné technológie a telekomunikácie v roku 2021. Medzi 

regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov 

vykázali Banskobystrický a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 230 novovzniknutých 

subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 42 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore informačné technológie a telekomunikácie 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 2 581 2 959 3 257 2 912 3 208 

Počet zamestnancov 1 až 9 52 96 95 59 103 

Počet zamestnancov 10 až 49 - 1 2 1 7 

Počet zamestnancov 50 až 249 - 1 1 - 2 

Počet zamestnancov 250 a viac - 1 - 1 - 

Spolu 2 633 3 058 3 355 2 973 3 320 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 

3 360 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich 

veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 2 630. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore informačné technológie a telekomunikácie 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 14 920 

ekonomických subjektov. Približne 410 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 10 nových 

ekonomických subjektov. Vo veľkostnej kategórii 50 až 249 zamestnancov od roku 2017 do roku 2021 

vznikli v sektore štyri nové ekonomické subjekty a vo veľkostnej kategórii 250 a viac zamestnancov to 

boli dva nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez 

ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 3 070 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 3 260 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie 

zaznamenaný aj v roku 2021, a to približne 3 210 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou 

dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2020. 
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Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore informačné technológie 

a telekomunikácie nasledovná: 

Tabuľka č. 43 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore informačné technológie a telekomunikácie 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 1 040 1 185 1 107 1 019 1 165 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 14 12 12 16 26 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 1 016 1 156 1 091 991 1 133 

Ostatné obchodné spoločnosti  10 17 4 12 6 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 1 583 1 863 2 235 1 946 2 140 

Ostatné právne formy (C) 10 10 13 8 15 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 2 633 3 058 3 355 2 973 3 320 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore informačné technológie a telekomunikácie v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 9 770. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 9 510 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 230 subjektov). 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 5 390 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 2 240 ekonomických 

subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Približne rovnaká intenzita 
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vzniku ekonomických subjektov v informačných technológiách a telekomunikácii bola zaznamenaná 

v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2021. 

Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2018 (a to 1 190 subjektov), z toho takmer všetky boli 

spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 47 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora informačné technológie 
a telekomunikácie v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore informačné technológie 

a telekomunikácie v roku 2017, ich približne 97 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 

2017. Čiže približne 3 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte 

do konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, 

ktoré vznikli v sektore informačné technológie a telekomunikácie v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu 

roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 90 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 

86 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia 

ekonomických subjektov bola na úrovni 81 % v roku 2020 a 77 % v roku 2021. Na základe rozboru 

vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 

ekonomických subjektov vzniknutých v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie 

v roku 2017, ich 77 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore informačné technológie a telekomunikácie v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci 

celej SR približne 3 320 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie 
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v Bratislavskom a Košickom kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 

15 340 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii 

bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 9 510 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 5 390 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

77 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v informačných technológiách a telekomunikáciách, ich približne 77 naďalej 

pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.18 Sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 zvýšil z približne 2 % na 3 %. 
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Obrázok č. 18 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo v rámci celej SR približne 5 600 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového 

subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Žilinského kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 23 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v roku 2021. Medzi 

regiónmi najnižšie podiely na dynamike vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov 

vykázali Trnavský a Nitriansky kraj, a to s početnosťou približne 520, resp. 610 novovzniknutých 

subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 44 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu 
zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 2 487 5 049 5 423 6 443 5 498 

Počet zamestnancov 1 až 9 61 82 85 81 96 

Počet zamestnancov 10 až 49 -  3 5 2 2 

Počet zamestnancov 50 až 249  - 1 1 -  -  

Spolu 2 548 5 135 5 514 6 526 5 596 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora 

pribudlo približne 6 530 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov 

bez ohľadu na ich veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 2 550. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 24 900 

ekonomických subjektov. Približne 410 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 10 nových 

ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do 

roku 2021 vznikli v sektore dva nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia 

vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 5 060 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov v 

roku 2020 vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 6 440 ekonomických 

subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora 

zaznamenaný aj v roku 2021, a to približne 5 500 ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou 

dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore bankovníctvo, finančné 

služby, poisťovníctvo nasledovná: 
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Tabuľka č. 45 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore bankovníctvo, finančné služby, 
poisťovníctvo v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 1 298 1 441 1 527 1 825 1 663 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 55 46 41 64 53 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 1 207 1 381 1 464 1 727 1 589 

Ostatné obchodné spoločnosti  36 14 22 34 21 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 1 170 3 654 3 966 4 676 3 857 

Ostatné právne formy (C) 80 40 21 25 76 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 2 548 5 135 5 514 6 526 5 596 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 17 320. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, a to 

v počte približne 15 490 ekonomických subjektov, 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to s výrazne nižším počtom približne 

1 430 ekonomických subjektov, 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri podnikajúca súčasne ako osoba so 

slobodným povolaním (cca 360 subjektov).  

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 7 370 subjektov. 

Jednou z právnych foriem ekonomických subjektov, ktoré začali pôsobiť v sektore bankovníctvo, 

finančné služby, poisťovníctvo v období rokov 2017 až 2021, bola akciová spoločnosť. Túto formu 

využilo na začatie svojej činnosti približne 260 subjektov. 
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Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 4 680 ekonomických 

subjektov) v roku 2020 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 3 970 ekonomických subjektov) v bankovníctve, finančných službách, 

poisťovníctve bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť v roku 2019. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (cca 1 830 subjektov), 

z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 48 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora bankovníctvo, finančné 
služby, poisťovníctvo v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore bankovníctvo, finančné služby, 

poisťovníctvo v roku 2017, ich približne 97 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. 

Čiže približne 3 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do 

konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 

2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 89 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 79 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov bola na úrovni 75 % v roku 2020 a 73 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom 

období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických 

subjektov vzniknutých v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v roku 2017, ich 

73 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 
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Zhrnutie: V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci 

celej SR približne 5 600 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie 

v Bratislavskom kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 25 320 

sektorovo špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez 

evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, a to 

v počte približne 15 490 ekonomických subjektov, 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 7 370 ekonomických subjektov), 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 1 430 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

73 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v bankovníctve, finančných službách, poisťovníctve, približne 73 naďalej pôsobilo aj 

k 31. 12. 2021. 

2.2.19 Sektor kultúra a kreatívny priemysel 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, 

kvalifikovanej práce, technologických postupov, resp. medziproduktov, vznikajú výrobky, resp. 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, 
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▪ 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. 

Obrázok č. 19 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora kultúra a kreatívny priemysel 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore kultúra a kreatívny priemysel 

v rámci celej SR približne 810 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 

koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Košického kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické 

približne 37 %-ným, resp. 13 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v SR v sektore kultúra a kreatívny priemysel v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na 

vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trenčiansky a Banskobystrický kraj, 

a to s početnosťou približne 50, resp. 60 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 46 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore kultúra a kreatívny priemysel v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 832 723 860 712 778 

Počet zamestnancov 1 až 9 30 35 45 19 27 

Počet zamestnancov 10 až 49 1 -  2 1 1 

Spolu 863 758 907 732 806 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore kultúra a kreatívny priemysel bol v SR 

v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 910 

nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, 

začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2020, a to približne 730. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore kultúra a kreatívny priemysel v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 3 910 ekonomických 

subjektov. Približne 160 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo päť nových ekonomických subjektov. 

V ďalších veľkostných kategóriách (t. j. 50 a viac zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 nevznikol 

v sektore ani jeden nový ekonomický subjekt. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 810 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 860 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2017, a to približne 830 

subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2020 a 2018. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore kultúra a kreatívny 

priemysel nasledovná: 
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Tabuľka č. 47 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore kultúra a kreatívny priemysel v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 377 367 389 292 341 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 5 3 5 - 5 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 371 361 381 292 333 

Ostatné obchodné spoločnosti  1 3 3 - 3 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 483 391 514 438 459 

Ostatné právne formy (C) 3 - 4 2 6 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 863 758 907 732 806 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore kultúra a kreatívny priemysel v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za 

celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 2 290. Z hľadiska konkrétnej právnej formy 

začali pôsobiť najmä ako podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri, a to 

s početnosťou cca 2 240 nových ekonomických subjektov. 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 1 740 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 510 ekonomických 

subjektov) v roku 2019 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Značná intenzita vzniku 

ekonomických subjektov v kultúre a kreatívnom priemysle bola zaznamenaná v tejto právnej forme 

podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2017. Obchodných spoločností 

vzniklo najviac v roku 2019 (a to cca 390 subjektov), z toho takmer všetky boli spoločnosti s ručením 

obmedzeným.  
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Graf č. 49 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel 
v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore kultúra a kreatívny priemysel 

v roku 2017, ich približne 96 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 

4 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 

(rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore 

kultúra a kreatívny priemysel v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, 

pôsobilo približne 91 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 87 % ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov 

dosiahla 84 % v roku 2020 a 82 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 

2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov 

vzniknutých v rámci sektora kultúra a kreatívny priemysel v roku 2017, ich 82 naďalej pôsobilo aj 

k termínu 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore kultúra a kreatívny priemysel v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR 

približne 810 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom kraji. 

V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 4 070 sektorovo špecifických 

ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 
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Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 2 240 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 1 740 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

82 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v kultúre a kreatívnom priemysle, ich približne 82 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.20 Sektor vzdelávanie, výchova a šport 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor 

vzdelávanie, výchova a šport divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Vzdelávanie, 

▪ Športové, zábavné a rekreačné činnosti, 

▪ Činnosti členských organizácií.  

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 znížil z približne 10 % na 9 %. 
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Obrázok č. 20 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora vzdelávanie, výchova a šport 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore vzdelávanie, výchova a šport v rámci 

celej SR približne 3 990 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 

koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Košického kraja. Tieto dva regióny boli charakteristické 

približne 29 %-ným, resp. 12 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v SR v sektore vzdelávanie, výchova a šport v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie podiely na 

vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Trenčiansky a Banskobystrický kraj, 

a to s početnosťou približne 300, resp. 370 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 48 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore vzdelávanie, výchova a šport v rokoch 2017 
až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 3 960 3 746 4 133 3 773 3 920 

Počet zamestnancov 1 až 9 64 93 127 70 55 

Počet zamestnancov 10 až 49 15 23 17 18 13 

Počet zamestnancov 50 až 249 6 8 8 10  - 

Spolu 4 045 3 870 4 285 3 871 3 988 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore vzdelávanie, výchova a šport bol v SR 

v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2019, kedy v rámci sektora pribudlo približne 4 290 

nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov bez ohľadu na ich veľkosť, 

začalo pôsobiť v danom sektore v rokoch 2018 a 2020, a to cca 3 870. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore vzdelávanie, výchova a šport v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 19 530 ekonomických 

subjektov. Približne 410 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 90 nových ekonomických 

subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 

vzniklo v sektore približne 30 nových ekonomických subjektov. V priemere počas sledovaného obdobia 

vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 4 010 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov 

v strede sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2019) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 4 130 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2017, a to približne 3 960 

ekonomických subjektov. Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2018 a 2020. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore vzdelávanie, výchova 

a šport nasledovná: 
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Tabuľka č. 49 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore vzdelávanie, výchova a šport v rokoch 2017 
až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 453 539 520 476 513 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 6 8 4 3 6 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 445 531 514 472 507 

Ostatné obchodné spoločnosti  2 - 2 1 - 

Podnikatelia-fyzické osoby (B) 1 016 1 181 1 732 1 322 1 290 

Ostatné právne formy (C) 2 576 2 150 2 033 2 073 2 185 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 4 045 3 870 4 285 3 871 3 988 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ostatné právne formy predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore vzdelávanie, výchova a šport v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé 

sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 11 020. Išlo najčastejšie o: 

▪ Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), a to v počte približne 9 650 ekonomických subjektov, 

▪ Nezisková organizácia, a to s výrazne nižšou početnosťou cca 440 subjektov. 

Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu 

svojich ekonomických zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 5 140 ekonomických 

subjektov, 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

(približne 1 230 subjektov). 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 2 470 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to až 2 580 ekonomických 
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subjektov) v roku 2017 prostredníctvom ostatných právnych foriem. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 2 190 ekonomických subjektov) vo vzdelávaní, výchove a športe bola 

zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania v roku 2021. Podnikateľov-fyzických osôb vzniklo 

najviac v roku 2019 (a to 1 730 subjektov).  

Graf č. 50 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora vzdelávanie, výchova a šport 
v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore vzdelávanie, výchova a šport 

v roku 2017, ich približne 98 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 

2 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 

(rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore 

vzdelávanie, výchova a šport v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo 

približne 95 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 93 % ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 91 % 

v roku 2020 a 89 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak 

možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci 

sektora vzdelávanie, výchova a šport v roku 2017, ich 89 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore vzdelávanie, výchova a šport v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR približne 

3 990 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom kraji. 

V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 20 060 sektorovo špecifických 
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ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

resp. v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), a to v počte cca 9 650 ekonomických subjektov, 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 5 140 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 2 470 ekonomických subjektov), 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona 

(približne 1 230 subjektov), 

▪ Nezisková organizácia, avšak už s výrazne nižšou početnosťou (cca 440 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

89 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 vo vzdelávaní, výchove a športe, ich približne 89 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

2.2.21 Sektor verejné služby a správa 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzuje sektor 

verejné služby a správa divízia SK NACE Rev. 2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne 

zabezpečenie. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 mierne zvýšil, a to z necelých 7 % na viac ako 7 %. 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vznikli v sektore verejné služby a správa v rámci celej 

SR len tri ekonomické subjekty, pričom rozhodnutie o založení nového subjektu bolo koncentrované 

výlučne v rámci Bratislavského kraja.  

Celkovo počas ostatných piatich rokov (t. j. 2017 až 2021) v sektore verejné služby a správa vzniklo len 

16 ekonomických subjektov. Z dôvodu nízkeho počtu novovzniknutých subjektov je v sektorovej 

charakteristike uplatňovaná požiadavka ochrany dôverných údajov, pričom úhrnné údaje prezentuje 

nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka č. 50 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore verejné služby a správa v rokoch 2017 až 
2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Spolu 4 3 3 3 3 

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore verejné služby a správa bol v rámci celej 

SR v uplynulých piatich rokoch najdynamickejší rok 2017, kedy v rámci sektora pribudli štyri nové 

subjekty. V ostatných sledovaných rokoch pribudli zhodne vždy traja noví účastníci sektorovo 

špecifických činností. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bol vývoj v sektore verejné služby a správa 

nasledovný: 

Tabuľka č. 51 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore verejné služby a správa v rokoch 2017 až 
2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) - - - - - 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - - - - - 

Spoločnosti s ručením obmedzeným - - - - - 

Ostatné obchodné spoločnosti  - - - - - 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) - - - - - 

Ostatné právne formy (C) 4 3 3 3 3 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 4 3 3 3 3 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ostatné právne formy zahrňovali všetky právne formy ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore 

verejné služby a správa v období rokov 2017 až 2021, pričom išlo o: 

▪ sedem rozpočtových organizácií, 

▪ päť príspevkových organizácií, 

▪ dve verejnoprávne inštitúcie a 

▪ dve družstvá. 
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Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to 4 ekonomické subjekty) 

v roku 2017 prostredníctvom ostatných právnych foriem. Vo zvyšných rokoch vo verejných službách 

a správe bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania rovnaká intenzita vzniku nových 

ekonomických subjektov, keďže každý rok vznikli zhodne tri. 

Graf č. 51 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora verejné služby a správa 
v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore verejné služby a správa v roku 

2017, ich 100 % pôsobilo aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore verejné služby a správa v roku 2017, naďalej všetky pôsobili aj ku koncu roku 2018, 

t. j. k 31. 12. 2018. Ku koncu roku 2019 naďalej pôsobilo 75 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli 

v sektore v roku 2017. Miera prežitia ekonomických subjektov na úrovni 75 % už zostala nezmenená 

do konca sledovaného obdobia. 

Zhrnutie: V sektore verejné služby a správa v priebehu roku 2021 vznikli v rámci celej SR tri ekonomické 

subjekty, pričom všetky boli lokalizované v Bratislavskom kraji. V období uplynulých piatich rokov 

(2017 až 2021) vzniklo 16 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, a to najmä rozpočtové 

organizácie a príspevkové organizácie. V menšom počte vznikli aj verejnoprávne inštitúcie a družstvá. 
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Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

75 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo všetkých sektorovo špecifických ekonomických subjektov, 

ktoré vznikli v roku 2017 v sektore verejné služby a správa, ich tri štvrtiny (t. j. 75 %) naďalej pôsobilo 

aj k 31. 12. 2021. 

2.2.22 Sektor administratíva, ekonomika, manažment  

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. 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. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 zvýšil z približne 1 % na 5 %. 

Obrázok č. 21 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora administratíva, ekonomika, manažment 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore administratíva, ekonomika, 

manažment v rámci celej SR približne 11 370 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového 

subjektu bolo koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Nitrianskeho kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 34 %-ným, resp. 12 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore administratíva, ekonomika, manažment v roku 2021. Medzi 

regiónmi najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali 

Trenčiansky a Banskobystrický kraj, a to s početnosťou približne 730, resp. cca 920 novovzniknutých 

subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 52 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore administratíva, ekonomika, manažment 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 7 346 8 156 10 080 9 023 10 990 

Počet zamestnancov 1 až 9 415 282 397 241 368 

Počet zamestnancov 10 až 49 13 10 10 4 7 

Počet zamestnancov 50 až 249 -  3 -  1 4 

Spolu 7 774 8 451 10 487 9 269 11 369 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

bol v SR v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2021, kedy v rámci sektora pribudlo približne 

11 370 nových účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich 

veľkosť, začalo pôsobiť v danom sektore v roku 2017, a to približne 7 770. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore administratíva, ekonomika, manažment 

v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne 

v období od roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 45 600 

ekonomických subjektov. Približne 1 700 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej 

kategórii 1 až 9 zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo približne 40 nových 

ekonomických subjektov. V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do 

roku 2021 vzniklo v sektore osem nových ekonomických subjektov. V priemere počas sledovaného 
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obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 9 470 ekonomických subjektov 

ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov na 

konci sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2021) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, 

a to 10 990 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej 

kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2019, a to 10 080 subjektov. Naopak, najnižšou 

dynamikou sa vyznačovali roky 2017 a 2018. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore administratíva, ekonomika, 

manažment nasledovná: 

Tabuľka č. 53 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore administratíva, ekonomika, manažment 
v rokoch 2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 3 609 3 919 5 210 3 752 5 102 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 50 41 60 53 66 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 3 513 3 831 5 096 3 661 4 981 

Ostatné obchodné spoločnosti  46 47 54 38 55 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 4 126 4 475 5 228 5 474 6 193 

Ostatné právne formy (C) 39 57 49 43 74 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 7 774 8 451 10 487 9 269 11 369 

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období rokov 2017 až 2021, pričom 

kumulatívne za celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 25 500. Podnikatelia-fyzické 

osoby, ktorí v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických 

zámerov, najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 23 230 ekonomických 

subjektov, 
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▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, a to 

už s výrazne nižšou početnosťou cca 910 subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (cca 710 nových subjektov). 

Často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 21 080 subjektov. 

Ďalšou z právnych foriem ekonomických subjektov, ktoré začali pôsobiť v sektore administratíva, 

ekonomika, manažment v období rokov 2017 až 2021, bola akciová spoločnosť. Túto formu využilo na 

začatie svojej činnosti približne 270 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 6 190 ekonomických 

subjektov) v roku 2021 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Druhá najvyššia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 5 470 nových ekonomických subjektov) v administratíve, ekonomike, 

manažmente bola zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť v roku 2020. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2019 (a to 5 210 subjektov), 

z toho takmer 5 100 boli spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Graf č. 52 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora administratíva, ekonomika, 
manažment v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore administratíva, ekonomika, 

manažment v roku 2017, ich približne 94 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. 

Čiže približne 6 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do 

konca roku 2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore administratíva, ekonomika, manažment v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 

2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 87 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 82 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov bola na úrovni 78 % v roku 2020 a 75 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom 

období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických 

subjektov vzniknutých v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment v roku 2017, ich 75 

naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore administratíva, ekonomika, manažment v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej 

SR približne 11 370 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie 

v Bratislavskom kraji. V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 47 350 

sektorovo špecifických ekonomických subjektov, a to najmä podnikateľov-fyzických osôb a spoločností 

s ručením obmedzeným, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov 

a v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 23 230 ekonomických 

subjektov, 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (21 080 ekonomických subjektov), 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (cca 

910 subjektov), 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (cca 710 nových subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

75 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v administratíve, ekonomike, manažmente, ich približne 75 naďalej pôsobilo aj 

k termínu 31. 12. 2021. 
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2.2.23 Sektor zdravotníctvo, sociálne služby  

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor 

zdravotníctvo, sociálne služby divízie SK NACE Rev. 2: 

▪ Zdravotníctvo,  

▪ Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť),  

▪ Sociálna práca bez ubytovania. 

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k väčším sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 pohyboval na úrovni okolo 6 %. 

Obrázok č. 22 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora zdravotníctvo, sociálne služby 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

v rámci celej SR 310 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 

koncentrované najmä v rámci Bratislavského a Banskobystrického kraja. Tieto dva regióny boli 

charakteristické približne 25 %-ným, resp. 16 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v roku 2021. Medzi regiónmi 
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najnižšie podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov vykázali Košický 

a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 20 novovzniknutých subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 54 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 308 367 326 252 298 

Počet zamestnancov 1 až 9 35 31 23 19 12 

Počet zamestnancov 10 až 49 5 1 2 - - 

Počet zamestnancov 50 až 249 1 - - 2 - 

Spolu 349 399 351 273 310 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby bol 

v ostatných piatich rokoch najdynamickejší rok 2018, kedy v rámci sektora pribudlo cca 400 nových 

účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo 

pôsobiť v danom sektore v roku 2020, a to približne 270. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v sledovanom 

časovom intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od 

roku 2017 do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 1 550 ekonomických 

subjektov. Približne 120 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo osem nových ekonomických subjektov. 

V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vznikli v sektore 

tri nové ekonomické subjekty. V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo v sektore, bez ohľadu 

na veľkostnú kategóriu, približne 340 ekonomických subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo najviac sektorovo špecifických trhových 

aktérov v roku 2018 vo veľkostnej kategórii bez evidovaných zamestnancov, a to približne 370 

ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov v tejto veľkostnej kategórii bol 
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v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 330 ekonomických subjektov. Naopak, 

najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2020 a 2021. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore zdravotníctvo, sociálne 

služby nasledovná: 

Tabuľka č. 55 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v rokoch 
2017 až 2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 97 88 67 54 42 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - - - - 1 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 97 88 67 54 40 

Ostatné obchodné spoločnosti  - - - - 1 

Podnikatelia-fyzické osoby (B) 198 265 253 184 227 

Ostatné právne formy (C) 54 46 31 35 41 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 349 399 351 273 310 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za 

celé sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 1 130. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí 

v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, 

najčastejšie pôsobili ako:  

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 700 ekonomických 

subjektov, 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (a to 

cca 400 subjektov). 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 350 subjektov. 
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Medzi početnejšie právne formy, ktoré vznikli v sektore medzi rokmi 2017 až 2020 (zahrnuté v kategórii 

Ostatné právne formy), patrili taktiež: 

▪ Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (približne 110 ekonomických 

subjektov), ako aj 

▪ Nadácia (cca 80 ekonomických subjektov). 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 270 ekonomických 

subjektov) v roku 2018 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Približne rovnaká intenzita 

vzniku ekonomických subjektov v zdravotníctve, sociálnych službách bola zaznamenaná v tejto právnej 

forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť taktiež v roku 2019. Obchodných 

spoločností vzniklo najviac v roku 2017 (a to takmer 100 subjektov), z toho všetky boli spoločnosti 

s ručením obmedzeným.  

Graf č. 53 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne 
služby v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore zdravotníctvo, sociálne služby 

v roku 2017, ich približne 86 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 

14 % ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 

2017 (rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli 
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v sektore zdravotníctvo, sociálne služby v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. 

k 31. 12. 2018, pôsobilo približne 79 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 75 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických 

subjektov bola na úrovni 70 % v roku 2020 a 69 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom 

období rokov 2017 až 2021 tak možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických 

subjektov vzniknutých v rámci sektora zdravotníctvo, sociálne služby v roku 2017, ich 69 naďalej 

pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore zdravotníctvo, sociálne služby v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR 

približne 310 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom kraji. 

V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 1 680 sektorovo špecifických 

ekonomických subjektov, a to najmä podnikateľov-fyzických osôb a spoločností s ručením 

obmedzeným, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov, ako 

aj v kategórii 1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 700 ekonomických 

subjektov, 

▪ Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona, a to 

cca 400 subjektov, 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (cca 350 ekonomických subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

69 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v zdravotníctve, sociálnych službách, ich približne 69 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 

2021. 

2.2.24 Sektor remeslá a osobné služby 

Z hľadiska širokej škály ekonomických činností, v rámci ktorých prostredníctvom kvalifikovanej práce, 

technologických prostriedkov a medziproduktov vznikajú výrobky, resp. služby, vymedzujú sektor 

remeslá a osobné služby divízie SK NACE Rev. 2: 
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▪ Bezpečnostné a pátracie služby, 

▪ Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti,  

▪ Ostatné osobné služby,  

▪ Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu.  

V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k stredne veľkým sektorom, pričom jeho podiel na celkovej 

zamestnanosti v SR sa od roku 1995 do roku 2020 zvýšil z približne 1 % na 2 %. 

Obrázok č. 23 Regionálna distribúcia ekonomických subjektov vzniknutých v SR v roku 2021 v rámci 
sektora remeslá a osobné služby 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V priebehu ukončeného kalendárneho roku 2021 vzniklo v sektore remeslá a osobné služby v rámci 

celej SR približne 2 360 ekonomických subjektov. Rozhodnutie o založení nového subjektu bolo 

koncentrované najmä v rámci Bratislavského, Košického a Prešovského kraja. Tieto regióny boli 

charakteristické približne 18 %-ným, resp. 14 %-ným zastúpením na celkovom počte ekonomických 

subjektov, ktoré vznikli v SR v sektore remeslá a osobné služby v roku 2021. Medzi regiónmi najnižšie 

podiely na vzniku sektorovo špecifických ekonomických subjektov v krajskej štruktúre SR vykázali 

Banskobystrický a Trenčiansky kraj, a to s početnosťou približne 240, resp. 250 novovzniknutých 

subjektov. 

Sektorovo špecifickú vitalitu ekonomických činností v turbulentnom období rokov 2017 až 2021 

z hľadiska veľkostných kategórií (počtu zamestnancov) prezentuje nasledujúca tabuľka. 



335 

Tabuľka č. 56 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore remeslá a osobné služby v rokoch 2017 
až 2021 v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 2 581 2 714 2 939 3 146 2 305 

Počet zamestnancov 1 až 9 60 70 90 56 50 

Počet zamestnancov 10 až 49 2 2 2 - 1 

Počet zamestnancov 50 až 249 2 - - - - 

Spolu 2 645 2 786 3 031 3 202 2 356 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska vzniku nových ekonomických subjektov v sektore remeslá a osobné služby bol v ostatných 

piatich rokoch najdynamickejší rok 2020, kedy v rámci sektora pribudlo približne 3 200 nových 

účastníkov trhu. Naopak, najmenej nových ekonomických subjektov, bez ohľadu na ich veľkosť, začalo 

pôsobiť v danom sektore v roku 2021, a to približne 2 360. 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sektore remeslá a osobné služby v sledovanom časovom 

intervale, boli prevažne bez evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období od roku 2017 

do roku 2021 v tejto veľkostnej kategórii začalo svoju činnosť približne 13 690 ekonomických subjektov. 

Približne 330 ekonomických subjektov vzniklo v rámci sektora vo veľkostnej kategórii 1 až 9 

zamestnancov a v kategórii 10 až 49 zamestnancov to bolo sedem nových ekonomických subjektov. 

V ďalšej veľkostnej kategórii (t. j. 50 až 249 zamestnancov) od roku 2017 do roku 2021 vznikli v sektore 

dva nové ekonomické subjekty (obidva v roku 2017). V priemere počas sledovaného obdobia vzniklo 

v sektore remeslá a osobné služby, bez ohľadu na veľkostnú kategóriu, približne 2 800 ekonomických 

subjektov ročne. 

Z aspektu kombinácie časového (kalendárny rok) a veľkostného hľadiska (počet zamestnancov) vzniku 

ekonomických subjektov v období rokov 2017 až 2021 pribudlo v sektore najviac trhových aktérov rok 

pred koncom sledovaného obdobia, (t. j. v roku 2020) vo veľkostnej kategórii bez evidovaných 

zamestnancov, a to približne 3 150 ekonomických subjektov. Výrazný vznik ekonomických subjektov 

v tejto veľkostnej kategórii bol v rámci sektora zaznamenaný aj v roku 2019, a to približne 2 940. 

Naopak, najnižšou dynamikou sa vyznačovali roky 2021 a 2017. 

Z hľadiska právnej formy ekonomických subjektov bola dynamika v sektore remeslá a osobné služby 

nasledovná: 
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Tabuľka č. 57 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektore remeslá a osobné služby v rokoch 2017 až 
2021 v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Počet vzniknutých ekonomických subjektov 

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 406 396 438 474 384 

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti - 1 1 1 1 

Spoločnosti s ručením obmedzeným 406 394 437 472 382 

Ostatné obchodné spoločnosti  - 1 - 1 1 

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 2 238 2 389 2 593 2 725 1 971 

Ostatné právne formy (C) 1 1 - 3 1 

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 2 645 2 786 3 031 3 202 2 356 

Vysvetlivka: Symbol (-) vyjadruje, že jav sa nevyskytoval. 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Podnikatelia-fyzické osoby predstavovali najčastejšiu právnu formu ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore remeslá a osobné služby v období rokov 2017 až 2021, pričom kumulatívne za celé 

sledované obdobie ich začalo svoju činnosť približne 11 920. Podnikatelia-fyzické osoby, ktorí 

v sledovanom období (2017 až 2021 kumulatívne) začali realizáciu svojich ekonomických zámerov, 

najčastejšie pôsobili ako: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri, a to v počte cca 11 050 ekonomických 

subjektov, 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (už s výrazne nižšou početnosťou 

cca 790 subjektov). 

Ďalšou často využívanou formou vzniku a fungovania nových ekonomických subjektov v sektore bola 

spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú ako právnu formu využilo pri svojom založení v rokoch 2017 

až 2021 kumulatívne približne 2 090 subjektov. 

Z pohľadu kombinácie časového (kalendárny rok) a vecného hľadiska (právna forma) vzniku 

ekonomických subjektov v rokoch 2017 až 2021 vznikol najvyšší počet (a to cca 2 730 ekonomických 

subjektov) v roku 2020 prostredníctvom podnikateľov-fyzických osôb. Mierne nižšia intenzita vzniku 

ekonomických subjektov (cca 2 590 ekonomických subjektov) v remeslách a osobných službách bola 

zaznamenaná v tejto právnej forme podnikania vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v roku 
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2019. Obchodných spoločností vzniklo najviac v roku 2020 (a to cca 470 subjektov), z toho takmer 

všetky boli spoločnosti s ručením obmedzeným.  

Graf č. 54 Miera prežitia ekonomických subjektov v rámci sektora remeslá a osobné služby 
v období rokov 2017 až 2021 

 
Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Zo všetkých ekonomických subjektov (t. j. 100 %), ktoré vznikli v sektore remeslá a osobné služby v roku 

2017, ich približne 86 % pôsobilo na trhu aj ku koncu roku 2017, t. j. k 31. 12. 2017. Čiže približne 14 % 

ekonomických subjektov, ktoré vznikli v roku 2017, ukončilo svoju činnosť ešte do konca roku 2017 

(rok 2017 bol súčasne rokom ich vzniku aj zániku). Z ekonomických subjektov, ktoré vznikli v sektore 

remeslá a osobné služby v roku 2017, ich naďalej aj ku koncu roku 2018, t. j. k 31. 12. 2018, pôsobilo 

približne 76 %. Ku koncu roku 2019 aj naďalej pôsobilo približne 69 % ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v sektore v roku 2017. Postupne miera prežitia ekonomických subjektov bola na úrovni 65 % 

v roku 2020 a 62 % v roku 2021. Na základe rozboru vývoja v náročnom období rokov 2017 až 2021 tak 

možno vyvodiť sektorovo špecifický záver, že zo 100 ekonomických subjektov vzniknutých v rámci 

sektora remeslá a osobné služby v roku 2017, ich 62 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Zhrnutie: V sektore remeslá a osobné služby v priebehu roku 2021 vzniklo v rámci celej SR približne 

2 360 ekonomických subjektov, pričom nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom kraji. 

V období uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 14 020 sektorovo špecifických 

ekonomických subjektov, a to najmä podnikateľov-fyzických osôb a spoločností s ručením 
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obmedzeným, pričom išlo primárne o subjekty v kategórii bez evidovaných zamestnancov a v kategórii 

1 až 9 zamestnancov. 

Ekonomické subjekty, ktoré v období rokov 2017 až 2021 (kumulatívne) začali svoju činnosť, mali 

najčastejšie niektorú z nasledovných právnych foriem: 

▪ Podnikateľ-fyzická osoba nezapísaný v Obchodnom registri (cca 11 050 ekonomických subjektov), 

▪ Spoločnosť s ručením obmedzeným (2 090 ekonomických subjektov), 

▪ Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR (s početnosťou cca 790 subjektov). 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia hodnotu približne 

62 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 sektorovo špecifických ekonomických subjektov, ktoré 

vznikli v roku 2017 v sektore remeslá a osobné služby, ich približne 62 naďalej pôsobilo aj k termínu 

31. 12. 2021. 

2.3 Zhrnutie za všetky sektory 

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v SR vyplýva, že v sektorovej štruktúre SRI vzniklo v období 

rokov 2017 až 2021 najviac ekonomických subjektov v sektoroch: 

▪ Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 

▪ Administratíva, ekonomika, manažment, 

▪ Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch, 

▪ Automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. 

Vyššie uvedených päť sektorov zahrňovalo približne 71 % z celkového počtu cca 394 tisíc sektorovo 

špecifických ekonomických subjektov, ktoré vznikli v rokoch 2017 až 2021. Súhrnné informácie o vzniku 

sektorovo špecifických ekonomických subjektov prezentuje nasledujúca tabuľka.  
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Tabuľka č. 58 Vznik ekonomických subjektov v sektorovej štruktúre SRI v období rokov 2017 
až 2021 

Sektor 

Vznik 
ekonomických 

subjektov v roku 
2021 

Vznik 
ekonomických 

subjektov 
kumulatívne 

v rokoch 2017 až 
2021 

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 6 018 1,5 % 

Ťažba a úprava surovín, geológia 135 0,0 % 

Potravinárstvo 3 789 1,0 % 

Textil, odevy, obuv a spracovanie kože 3 623 0,9 % 

Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 16 244 4,1 % 

Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel 652 0,2 % 

Chémia a farmácia 1 379 0,4 % 

Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo 1 029 0,3 % 

Sklo, keramika, minerálne výrobky, nekovové materiály 1 231 0,3 % 

Automobilový priemysel a strojárstvo 34 706 8,8 % 

Elektrotechnika 2 502 0,6 % 

Energetika, plyn, elektrina 23 0,0 % 

Voda, odpad a životné prostredie 1 102 0,3 % 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 125 321 31,9 % 

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 47 016 11,9 % 

Doprava, logistika, poštové služby 21 330 5,4 % 

Informačné technológie a telekomunikácie 15 339 3,9 % 

Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 25 319 6,4 % 

Kultúra a kreatívny priemysel 4 066 1,0 % 

Vzdelávanie, výchova a šport 20 059 5,1 % 

Verejné služby a správa 16 0,0 % 

Administratíva, ekonomika, manažment 47 350 12,0 % 

Zdravotníctvo, sociálne služby 1 682 0,4 % 

Remeslá a osobné služby 14 020 3,6 % 

Spolu 393 951 100,0 % 
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Poznámka: Percentuálne podiely sú zaokrúhlené na jedno desatinné miesto. 
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Najvýraznejšia dynamika vzniku ekonomických subjektov bola v rokoch 2017 až 2021 v sektore 

stavebníctvo, geodézia a kartografia, kde v sledovanom časovom úseku vzniklo približne 125 tisíc 

ekonomických subjektov, t. j. cca 32 % z celkového počtu ekonomických subjektov, ktoré v tom čase 

vznikli v sektorovej štruktúre SRI. Naopak, najmenej (približne 20) novovzniknutých ekonomických 

subjektov bolo zaznamenané v sektoroch: 

▪ Verejné služby a správa, ako aj 

▪ Energetika, plyn, elektrina. 

Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifická vitalita, t. j. tvorba, obnova a inovácia ekonomických 

činností, prejavila najmä v Bratislavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji, pričom Bratislavský kraj 

zaznamenal približne 20 %-ný podiel na celkovom počte ekonomických subjektov vzniknutých 

v sektorovej štruktúre SRI v období rokov 2017 až 2021. 

Tabuľka č. 59 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektorovej štruktúre SRI v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa veľkostnej kategórie (počtu zamestnancov) 

Veľkostná kategória 
Vznik nových ekonomických 

subjektov spolu za roky 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021 

Bez evidovaných zamestnancov 383 165 

Počet zamestnancov 1 až 9 10 316 

Počet zamestnancov 10 až 49 400 

Počet zamestnancov 50 až 249 67 

Počet zamestnancov 250 a viac 3 

Spolu 393 951 

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ekonomické subjekty, ktoré začali pôsobiť v sledovanom časovom intervale, boli prevažne bez 

evidovaných zamestnancov, pričom kumulatívne v období rokov 2017 až 2021 v tejto veľkostnej 

kategórii začalo svoju činnosť približne 383 tisíc ekonomických subjektov. Približne 10 tisíc 

ekonomických subjektov vzniklo vo veľkostnej kategórii 1 až 9 zamestnancov, v kategórii 10 až 49 

zamestnancov vzniklo 400 nových ekonomických subjektov a v kategórii 50 až 249 zamestnancov to 

bolo cca 70 nových subjektov. V najväčšej veľkostnej kategórii, t. j. 250 a viac zamestnancov, vznikli 

celkovo v sektorovej štruktúre SRI tri ekonomické subjekty. 
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Tabuľka č. 60 Ekonomické subjekty vzniknuté v sektorovej štruktúre SRI v rokoch 2017 až 2021 
v členení podľa právnej formy 

Právna forma 
Vznik nových ekonomických subjektov spolu za 

roky 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
 

Obchodné spoločnosti spolu (A) 93 887  

v tom 
(A) 

Akciové spoločnosti 907  

Spoločnosti s ručením obmedzeným 92 327  

Ostatné obchodné spoločnosti  653  

Podnikatelia - fyzické osoby (B) 287 653  

Ostatné právne formy (C) 12 411  

Ekonomické subjekty úhrnom (A+B+C) 393 951  

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z hľadiska právnych foriem vznikali v rokoch 2017 až 2021 najmä ekonomické subjekty pôsobiace ako 

podnikatelia-fyzické osoby a spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Miera prežitia ekonomických subjektov dosiahla na konci sledovaného obdobia v úhrne hodnotu 

približne 66 %, čo vo všeobecnosti znamená, že zo 100 ekonomických subjektov, ktoré v sektorovej 

štruktúre SRI vznikli v roku 2017, ich približne 66 naďalej pôsobilo aj k 31. 12. 2021. 

Najvyššie miery prežitia ekonomických subjektov boli zaznamenané v sektoroch: 

▪ Energetika, plyn, elektrina, a to 100 %, 

▪ Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, približne 94 %, 

▪ Potravinárstvo, taktiež cca 94 %. 

Na druhej strane, najnižšie miery prežitia ekonomických subjektov boli zaznamenané v sektoroch: 

▪ Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, a to cca 52 %, 

▪ Stavebníctvo, geodézia a kartografia, približne 57 %, 

▪ Doprava, logistika, poštové služby, takmer 58 %. 
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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 

Svet ako ho poznáme, sa každý deň mení pod vplyvom rôznych faktorov. Inovačný pokrok 

v jednotlivých sektoroch ovplyvňuje aj aktuálne požiadavky zamestnávateľov na výkon súčasných 

zamestnaní. Vo viacerých z nich boli identifikované, ako významná súčasť vzájomnej komunikácie, 

technológie mobilnej komunikácie piatej generácie (5G). Tá je už dostupná a využívaná v mnohých 

krajinách, a preto sa momentálne vývoj a výskum zameral na jej ďalšiu generáciu (6G73). Jej cieľom je 

integrovať pozemnú, vzdušnú a námornú komunikáciu do jednej gigantickej siete. Taktiež vybudovať 

spoľahlivejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu, a to v rámci podpory enormného množstva 

zariadení tak, aby mohol byť Internet vecí74 ešte viac rozšírený.  

Sieť 6G75 má za cieľ umožniť komukoľvek komunikovať kdekoľvek a kedykoľvek s približne nulovou 

odozvou76, video-hovormi s vynikajúcou kvalitou obrazu a vysokou rýchlosťou prenosu dát77. V rámci 

Európskej komisie, ktorá sa spoločne s ďalšími štátmi zapojila a začína podnikať výskumy zamerané na 

skúmanie inovácií 6G78, bola na túto aktivitu vyčlenená čiastka dve miliardy EUR. 

V súvislosti s Európskou komisiou79 je taktiež podstatnou informáciou schválenie prvého slovenského 

projektu80 (spoločnosti NAFTA) spoločného európskeho záujmu81 v oblasti vodíkových technológií, 

 
73 sieť by sa mala spustiť okolo roku 2030 
74 tento potrebuje rozšíriť infraštruktúru mobilnej telekomunikácie aj v súvislosti s enormným nárastom 
inteligentných produktov, služieb i aplikácií, ako napr. výkonnejších systémov pre virtuálnu/rozšírenú realitu, 
inteligentnú robotiku vo výrobe, komunikáciu medzi vozidlami a pod. 
75 Inovujme.sk [cit. 2021-09-02]. Dostupné na internete: 6G sieť ako budúcnosť komunikácie | Inovujme.sk 
76 čas, za ktorý sa spustí napr. film, hra, televízia a pod. bude to obmedzené iba dĺžkou času, ktorý predstavuje 
napr. zapnutie obrazovky 
77 najmenej 1 Tb/s 
78 ale zároveň ešte i na rozvoj 5G siete 
79 Inovujme.sk [cit. 2021-09-02]. Dostupné na internete: Európska komisia schválila prvý slovenský projekt spoločného 
európskeho záujmu v oblasti vodíkových technológií | Inovujme.sk 
80 do európskej výzvy sa v oblasti vodíka zapojilo viac ako 430 projektov 
81 IPCEI – umožňuje spájať vedomosti, finančné zdroje, hospodárske subjekty v rámci celej EÚ s cieľom spojenia 
súkromného a verejného sektora uskutočnenie projektov s významným prínosom pre EÚ a jej občanov 

https://www.inovujme.sk/sk/clanok/6-g-siet-buducnost-komunikacie
https://www.inovujme.sk/sk/clanok/europska/komisia/schvalila/prvy/slovensky/projekt/spolocneho/europskeho/zaujmu/v/oblasti/vodikovych/technologii
https://www.inovujme.sk/sk/clanok/europska/komisia/schvalila/prvy/slovensky/projekt/spolocneho/europskeho/zaujmu/v/oblasti/vodikovych/technologii
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ktorý je zameraný na výskum vodíka v súvislosti s plynárenskou infraštruktúrou. Národný výber, 

v rámci prvej vlny, zabezpečovala Slovenská inovačná a energetická agentúra a v tejto oblasti sa 

schválilo 41 projektov z 35-tich spoločností s maximálnou výškou štátnej pomoci v celkovej hodnote 

5,4 miliardy EUR, ktoré budú uvoľnené z národných zdrojov 15-tich členských štátov a ďalších 8,8 

miliárd EUR by malo pochádzať zo súkromných investícií.  

V súvislosti s finančnou podporou, v rámci inovácií produktov a služieb, mala Slovenská inovačná 

a energetická agentúra otvorenú výzvu (do 19. augusta 2022) na inovačné poukážky: Slovensko 2.082, 

ktoré je možné použiť pri zavádzaní nových technológií v potravinárstve, výskume a vývoji 

energetických systémov, rozvoji odolných a zdravých potravín, ale napr. aj pri poradenstve v oblasti 

duševného vlastníctva a transferu technológií. Výška spolufinancovania je 15 % z celkovej ceny 

inovácie, pričom hodnota poukážky je od dvoch do 10-tisíc EUR a zapojiť sa mohli všetky slovenské 

podniky83, ktoré podnikajú minimálne rok. 

Inovované požiadavky na zamestnania, vo väčšine sektorov, boli zaznamenané aj v kartách zamestnaní 

a sumárne sú popísané v nasledujúcich kapitolách. Aktivita dopĺňania vplyvov inovácií patrila k jadru 

činností, ktoré boli v tomto období zrealizované a významne prispeli k aktualizácii kariet NŠZ tak, aby 

reflektovali aktuálne a budúce požiadavky zamestnávateľov na rýchlo meniacom sa trhu práce. 

3.1 Zmeny v garanciách NŠZ pre NP SRI 

V sledovanom období boli identifikované nasledujúce zmeny v súvislosti s garantovanými NŠZ:  

1. zmena alebo priradenie autora ku garantovaným NŠZ, 

2. vyradenie národných štandardov zamestnaní zo zoznamov garantovaných NŠZ, 

3. doplnenie nových národných štandardov zamestnaní do zoznamov garantovaných NŠZ, 

4. zlúčenie viacerých NŠZ do jedného a 

5. premenovanie názvov garantovaných NŠZ. 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách. 

 
82Slovenská inovačná a energetická agentúra. Inovácie [cit. 2021-09-02]. Dostupné na internete: SIEA podporí inovácie v 
energetike a potravinárstve. Pre podnikateľov otvára výzvu Slovensko 2.0 - SIEA 
83 žiadateľmi mohli byť fyzické alebo právnické osoby so sídlom mimo Bratislavského kraja a v predchádzajúcom 
období im nebola preplatená žiadna inovačná poukážka v rámci projektu inovujme.sk 

https://www.siea.sk/siea-podpori-inovacie-v-energetike-a-potravinarstve-pre-podnikatelov-otvara-vyzvu-slovensko-2-0/
https://www.siea.sk/siea-podpori-inovacie-v-energetike-a-potravinarstve-pre-podnikatelov-otvara-vyzvu-slovensko-2-0/
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3.1.1 Určenie autorstva k NŠZ 

V niektorých sektorových radách prišlo, v sledovanom období k zmenám v autorstve garantovaných 

NŠZ, resp. k NŠZ bol priradený prvý autor. Podrobnejšie informácie sa uvádzajú v jednotlivých 

Informáciách tajomníkov.  

3.1.2 Zhrnutie presunov garancií NŠZ 

V sledovanom období neprebehli žiadne presuny garantovaných NŠZ medzi sektorovými radami. 

3.1.3 Návrhy na zrušenie garancie NŠZ  

V predchádzajúcom období bolo schválených 25 návrhov na zrušenie garantovaných NŠZ. V tomto 

období išlo už iba o 4 NŠZ, ktorých zrušenie bolo schválené sektorovou radou (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 

4 
Sektorová rada pre vodu, odpad 

a životné prostredie 

Špecialista pre vodohospodársky 

manažment povodí 
 

2149022 
 

7 neaktuálne - neexistuje  Áno 

5 
Technik ochrany životného prostredia 

v priemyselnej výrobe 
- 4 neaktuálne - neexistuje Nie 

6 Sektorová rada pre kultúru a 

kreatívny priemysel 

Dramatik 2641003 7 Nie je to zamestnanie ale profesia. Áno 

7 Skriptér (skript) 3435020 4 Nie je to zamestnanie ale profesia. áno 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.1.4 Nové NŠZ zaradené do štruktúry garantovaných NŠZ 

Čo sa týka nových NŠZ, ktoré boli doplnené do zoznamu garantovaných NŠZ, kým v predchádzajúcom období bolo schválených 8 návrhov, v tomto sledovanom 

období išlo už iba o jeden návrh nového NŠZ (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 

4 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu Projektant komplexných pozemkových úprav - Áno 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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3.1.5 Návrhy na premenovanie NŠZ 

Najčastejšou zmenou, ktorá prebehla v sledovanom období bolo premenovanie garantovaných NŠZ. Kým v predchádzajúcom období sektorové rady schválili 

8 návrhov na premenovanie garantovaných NŠZ, v sledovanom období išlo o 10 premenovaní. 

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 chémiu a farmáciu Laborant v technológii výroby a prípravy liekov 

Farmaceutický laborant v technológii 
prípravy liekov Áno 

2 Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 
a rybolov Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstve Farmár v zmiešanom hospodárstve Áno 

3 

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby 

Umelecký rezbár Rezbár, modelár  
4 Drotár Umelecký drotár Áno 

5 Keramikár, hrnčiar Umelecký keramikár, hrnčiar Áno 

6 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby 

Praktická sestra – asistent bez špecializácie Praktická sestra bez špecializácie Áno 

7 Lekár genetik Genetik Áno 

8 Lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Fyziater a balneológ Áno 

9 Liečebný pedagóg špecialista  Liečebný pedagóg Áno 

10 Praktická sestra – asistent so špecializáciou Praktická sestra so špecializáciou Nie 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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3.1.6 Návrhy na zlúčenie viacerých NŠZ do jedného NŠZ  

V sledovanom období prišlo opäť iba k jednému zlúčeniu NŠZ (viď nasledujúca tabuľka), a to za 

Sektorovú radu pre remeslá a osobné služby. 

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 remeslá a 

osobné služby 

Umelecký rezbár 

Rezbár, modelár 

7317002 

Umelecký stolár, 
drevomodelár 

7317001 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

3.1.7 Návrhy na rozdelenie jedného NŠZ do viacerých nových NŠZ 

V sledovanom období neprebehlo žiadne rozdelenie jedného NŠZ do viacerých nových.  

3.1.8 Sumarizácia počtu garantovaných NŠZ 

Aktuálne a podrobné informácie o počte garantovaných NŠZ sa nachádzajú v Aktivite č. 1 s názvom 

podkapitoly: „Sumárne zhodnotenie zmien počtu garantovaných NŠZ za jednotlivé sektorové rady“. V 

sledovanom období sa u viac ako dvoch tretín sektorových rád (19) počet garantovaných NŠZ nezmenil. 

Celkový počet garantovaných NŠZ klesol84 o dva NŠZ – aktuálne predstavuje 1893. NŠZ sa väčšinou 

zlučovali, resp. rušili. 

Nasledujúci graf uvádza aktuálne početné zastúpenie garantovaných NŠZ v jednotlivých sektorových 

radách.  

  

 
84 v Priebežnej správe č. 14 bol aktuálny stav garantovaných NŠZ 1 895 
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Graf č. 55 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. 9. 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  

Manuál bol zaktualizovaný najmä v súvislosti s doplnenou funkcionalitou v rámci porovnávania inovácií 

k OV a OZ a jeho najnovšiu verziu je možné nájsť v Prílohe č. 34.  
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3.2.2 Tajomníci sektorových rád a metodici Realizačného tímu SRI 

3.2.2.1 Metodická a organizačno-technická pomoc  

V rámci dopracovávania revízií NŠZ z predchádzajúcich troch etáp projektov NSP I, NSP II, NSP III 

a revízií týkajúcich sa NŠZ v rámci NP SRI, ktorým boli doplnené inovácie aj v tomto období prebiehala 

sústavná metodická a organizačno-technická pomoc od tajomníkov sektorových rád a metodikov 

Realizačného tímu SRI. 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 bolo členom ETFP predložených a títo následne spripomienkovali štyri 

prierezové NŠZ (viď tabuľka nižšie), pričom prebiehali konzultácie s autormi aj prostredníctvom 

tajomníka Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie. 

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 1330004 

Riadiaci pracovník 

informačnej a 

kybernetickej bezpečnosti 

T 

Informačné 

technológie a 

telekomunikácie 

marec 2021 Pavelka 

2 2529004 Etický hacker T 

Informačné 

technológie a 

telekomunikácie 

máj 2021 Molnár 

3 2529005 Forenzný špecialista v IT T 

Informačné 

technológie a 

telekomunikácie 

júl 2021 Pavelka 

4 3511002 
Operátor klientskej 

podpory 
R 

Informačné 

technológie a 

telekomunikácie 

september 2021 Pavelka 

Zdroj: Realizačný tím SRI 
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3.2.4 Vyhodnotenie webinárov  

V sledovanom období sa zrealizovali štyri online webináre (podrobnejšie viď nasledujúca tabuľka), 

vrátane webinára pre zástupcu SAAVŠ – Ing. Dušana Faktora, CSc.85 

Tabuľka č. 66 Zrealizované webináre v mesiacoch júl - august 2022 

Účastníci 1. školenie 2. školenie Forma 

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 22. júla 2022 19. augusta 2022 
online - MS 

TEAMS 

Zamestnanec Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo 
29. júla 2022 - 

online - MS 

TEAMS 

Zamestnanci odborov školstva, riaditelia stredných 

škôl, výchovní a kariéroví poradcovia 
26. augusta 2022 - 

online - MS 

TEAMS 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Prezentácie na online webinároch boli kombinované, časť bola odprezentovaná na slideoch v aplikácii 

PowerPoint s priamymi ukážkami výstupov NP SRI z webového portálu www.sustavapovolani.sk. 

Pozvánky na webináre sú uvedené v Prílohe č. 35. Zoznam účastníkov obsahuje Príloha č. 36. 

Prezentácia z webinárov je uvedená v Prílohe č. 37. Webináre boli nahrávané a linky z nich sú 

nasledovné: 

▪ webinár dňa 22.7.2022 - (59) Webinár k využívaniu výstupov Národného projektu SRI_1 - 

YouTube86 

▪ webinár dňa 19.8.2022 - Webinár k využívaniu výstupov Národného projektu SRI - YouTube87 

▪ webinár dňa 26.8.2022 - Webinár k využívaniu výstupov Národného projektu - YouTube 

Na poslednom webinári zaznelo aj niekoľko otázok, na ktoré zodpovedali zástupcovia Realizačného 

tímu SRI. Konkrétne išlo o: 

Otázka: „Škola sa riadi štátnymi vzdelávacími programami – do akej miery je systém prepojený 

s tvorbou vzdelávacích programov?“ 

 
85 vedúceho kancelárie SAAVŠ, ktorý sa v rámci diskusie po webinári dotkol otázky významu výstupov pre vysoké 
školy a zvýraznil význam zapojenia sa účasti zamestnávateľov do akreditačného procesu 
86 ku dňu 26. 8. 2022 malo video ďalších 46 vzhliadnutí 
87 ku dňa 26. 8. 2022 malo video ďalších 8 vzhliadnutí 

https://www.youtube.com/watch?v=lwInhafIc4o
https://www.youtube.com/watch?v=lwInhafIc4o
https://www.youtube.com/watch?v=GU45raw0FzU
https://www.youtube.com/watch?v=aRo4p5pPXi8
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Odpoveď: „Realizačný tím SRI je v priamom kontakte so ŠIOV (s p. riaditeľom Hadárom) a v každej 

sektorovej rade je zástupca z tejto inštitúcie. Práve teraz v období, kedy sa ukončila úprava štátnych 

vzdelávacích programov (ako legislatívny súhlas s novým Školským zákonom), začínajú pracovať 

pracovné skupiny, ktoré dostali vyfiltrované požiadavky z jednotlivých sektorových rád na úpravy 

štátnych vzdelávacích programov. Niektoré pracovné skupiny (ako hutníctvo, baníctvo, textil...) už 

zasadli, ďalšie svoju činnosť začnú v nadchádzajúcom období. Aktuálne sa so ŠIOV-om rieši vstupná 

optimalizácia siete, pretože v SR je množstvo študijných a učebných odborov, ktoré nie sú využívané v 

praxi88 a je na mieste otázka, či aj tie prejdú obsahovou úpravou (z hľadiska inovácií) alebo sa budú 

pracovné skupiny venovať intenzívne tým, ktoré majú žiakov a pripravujú aktívnu pracovnú silu do 

budúcna. ŠIOV pre členov sektorových rád v súčasnosti pripravuje školenie zamerané na metodológiu 

a terminológiu, nakoľko zamestnávatelia majú svoj vlastný pohľad na to, čo by malo byť obsahom 

vzdelávania a pedagogická prax je iná a má svoje pravidlá. Z tohto dôvodu je nutné zosúladiť formu 

práce a komunikácie, aby zainteresované strany rozprávali „rovnakým jazykom“.“ 

Otázka: „Je stiahnutie stratégií spoplatnené?“ 

Odpoveď: „Stiahnutie SSRĽZ je zdarma, vyžadujeme iba zadanie e-mailovej adresy, aby sme následne 

mohli s Vami komunikovať, keď budú stratégie aktualizované a aby ste dostali notifikáciu o inováciách, 

pripadne ďalších informáciách, s ktorými môžete ďalej pracovať.“ 

Otázka: „Ak by sme chceli inovovať odbor – úprava názvu musí prejsť schválením Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR?“ 

Odpoveď: „Nevieme úplne presne ako fungujú tieto procesy, ale predpokladáme, že je potrebný súhlas 

niektorého z nadriadených orgánov. Čo ale my môžeme je navrhnúť, aby nový názov bol atraktívnejší 

z pohľadu aj zamestnávateľa (napr. pre vstup do systému duálneho vzdelávania).“ 

V nasledujúcom grafe sú zobrazené počty účastníkov89 jednotlivých webinárov, pričom pri niektorých 

online pripojeniach boli viacerí účastníci naraz pri jednom počítači, čiže konečný počet90 zúčastnených 

bude známy až v nasledujúcom období.  

  

 
88 nie je o ne záujem 
89 väčšina účastníkov z prvých dvoch webinárov už spätne zaslala súhlas so spracovaním osobných údajov 
90 spolu ich bolo evidovaných 204 
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Graf č. 56 Počty účastníkov webinárov v súvislosti s prezentáciou výstupov NP SRI 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V súvislosti s hodnotením spokojnosti s realizáciou webinárov, nižšie v linkoch sú uvádzané základné 

vyhodnotenia z prvých dvoch, ktoré bolo možné Realizačným tímom SRI vyhodnotiť k 26. 8. 2022: 

▪ webinár dňa 22. 7. 2022 - Microsoft Forms (office.com) 

▪ webinár dňa 19. 8. 2022 - Microsoft Forms (office.com). 

K 6. septembru 2022 vyplnilo dotazník spokojnosti, za dva vyššie uvedené webináre, spolu 45 

účastníkov. V rámci webinára dňa 22.7. 2022 išlo o 40 účastníkov a v rámci 19. 8. 2022 to bolo 5 

účastníkov. Nasledujúci graf vyjadruje percentuálne vyjadrenie súhlasu91 s jednotlivými 

konštatovaniami, ktoré boli zadané v dotazníku. 

  

 
91 rozhodne súhlasím + súhlasím 

121

1

41

41

22. júla 2022 29. júla 2022 19. augusta 2022 26. augusta 2022

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=zVAtDRL5ThKzp9bLO9N6SfYQRPC3Ea6N&id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSePpJ9EUf5VGrhhoMp_rtQhUOU9LN0ZTWE5BOFJUMVVOQ0RCWEVGQ1FNVS4u&wdLOR=cEA812AE0-2625-4B7D-97F8-8D06924C1AD9
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=rVhTRLPzU2m9q8bfRNFL9ISP5P4q7bTW&id=rzieXq4ffkyD7JUP1xJYSePpJ9EUf5VGrhhoMp_rtQhUNlNZVjhaMkExUVlORFlYRUw2NkJLQlJORy4u&wdLOR=c75104263-AC58-44B6-8355-75E14281B191


353 

Graf č. 57 Percentuálne vyjadrenie súhlasov s konštatovaniami účastníkov webinárov, ktorí 
vyplnili dotazník spokojnosti 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Jednou z dôležitých oblastí v dotazníku spokojnosti bola požiadavka na účastníkov webinára 

konkretizovať tému, o ktorú by mali záujem v budúcnosti. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že 

účastníkov by zaujímali nasledujúce témy/okruhy: 

▪ inovácie a ich vplyv na zamestnanosť a prepojenie so vzdelávacím systémom (so zameraním napr. 

aj na menej rozvinuté regióny a ich problémy), 

▪ celoživotne vzdelávanie, 

▪ Národná sústava povolaní, jej novinky a prepojenie a využitie výstupov v podmienkach úradov 

práce, 

▪ preventívne poradenstvo, 

▪ stratégie rozvoja ľudských zdrojov a národné štandardy zamestnaní – novinky a 

▪ využitie projektu v kariérovom poradenstve (nielen s nezamestnanými, ale aj so žiakmi ZŠ 

a študentmi SŠ – napr. aj v súvislosti s oblasťou SZČ). 
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3.3 Tvorba a revízia garantovaných NŠZ 

3.3.1 Tvorba/revízia NŠZ v súvislosti s výkonom znaleckých, prekladateľských 

a tlmočníckych činností 

Niektoré sektorové rady a autori NŠZ využili možnosti otvorenia druhých/tretích revízií NŠZ na to, aby 

doplnili informácie o znaleckých činnostiach92. Bližšie informácie sú uvedené v konkrétnych 

Informáciách tajomníkov.  

3.3.2 Spolupráca sektorových rád pri riešení garantovaných NŠZ týkajúcich sa 

remeselných a viazaných živností 

V rámci revidovaných kariet NŠZ, v priebehu sledovaného obdobia, konzultovali tajomníci s autormi 

niektorých NŠZ93 aj možnosti doplnenia informácií o viazaných/remeselných živnostiach. Bližšie 

informácie sú uvedené v konkrétnych Informáciách tajomníkov.  

3.3.3 Aktualizácia harmonogramu tvorby a revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období prebehlo už iba zopár zmien v harmonograme tvorby a revízie garantovaných 

NŠZ a to najmä vzhľadom na doplnenie nových NŠZ, ktoré boli doplnené do zoznamu garantovaných 

NŠZ, resp. na zrušenie alebo zlúčenie NŠZ. Aktuálne znenie harmonogramu za všetkých 24 sektorových 

rád je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
92 išlo o jeden NŠZ zo Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
93 išlo o zlúčený NŠZ z dvoch pôvodných NŠZ v rámci Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, ktorý 
pripomienkovali členovia zo Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel 
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Tabuľka č. 67 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 1 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 1 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 3 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 4 

apríl 2022 4 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 4 2 3 4 4 1 3 6 3 6 4 9 4 

máj 2022 4 2 1 2 3 1 1 2 2 2 5 3 2 5 2 1 2 4 4 4 5 2 12 4 

Spolu 76 51 54 54 68 32 45 50 63 59 38 79 50 69 83 101 54 86 150 79 143 106 221 82 
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Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 
a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - Sektorová 
rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová rada pre 
elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre 
obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, 
finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre 
administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 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 

posledný mesiac máj 202294, pričom sú tam uvedené údaje aj za predchádzajúce mesiace. Na 

nasledujúce mesiace už harmonogram tvorby/revízie NŠZ stanovený nebol – predmetná aktivita sa 

ukončila a nevypracované a nedokončené tvorby NŠZ budú riešené v neskoršom období realizácie 

činností sektorových rád. 

Tabuľka č. 68 Plnenie harmonogramu tvorby/revízie garantovaných NŠZ autormi v spolupráci 
s členmi pracovných skupín v mesiacoch jún 2020 – máj 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 

 
94 v predmetnom mesiaci bola väčšina plánovaných garantovaných NŠZ schválená 
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Mesiac 
Harmonogram dodržaný/Počet 

NŠZ 

Harmonogram 

nedodržaný/Počet NŠZ 

Február 2022 28 53 

Marec 2022 31 44 

Apríl 2022 38 33 

Máj 2022 43 26 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 30. 6. 2022 

3.3.5 Druhé a tretie revízie garantovaných NŠZ 

Zmeny na trhu práce súvisiace nielen so zmenou legislatívnych požiadaviek, ale aj s inováciami 

a inovačnými trendami sú jedným z hlavných dôvodov, pre ktoré sa otvárali druhé, resp. tretie revízie 

garantovaných NŠZ takmer vo všetkých sektorových radách. 

Podrobnejšie informácie o zmenách v garantovaných NŠZ, v tejto súvislosti, sú uvedené v jednotlivých 

Informáciách tajomníkov, v nasledujúcich grafoch sú však zobrazené sumárne údaje, zozbierané za 

sledované obdobie. Nasledujúci graf uvádza predmetnú informáciu aj v percentuálnom vyjadrení – tzn. 

koľko percent NŠZ z aktuálne garantovaných NŠZ (ku 10. 9. 2022) bolo v sledovanom období 

otvorených v súvislosti s druhými/tretími revíziami. 
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Graf č. 58 Percentuálny podiel otvorených druhých/tretích revízií garantovaných NŠZ 
z celkového počtu aktuálne garantovaných NŠZ 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 10. 9. 2022 

Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, že takmer všetky95 sektorové rady otvorili v tomto období 

druhé/tretie revízie garantovaných NŠZ, aby do nich autori96 mohli doplniť vplyvy inovácií do 

aktuálnych OV/OZ, ale samozrejme aj do tých budúcich. Nakoľko od určitého obdobia bola v IS 

NSP/SRI doplnená funkcionalita na dopĺňanie inovácií autori sa touto problematikou zaoberali v rámci 

samotného procesu tvorby/revízie NŠZ, čiže na konci sledovaného obdobia nebolo potrebné takého 

štandardy otvárať (ak spĺňali požiadavky aktuálneho trhu práce).  

Ak bolo potrebné inovovať kartu zamestnania z dôvodu aktualizácie požiadaviek na zamestnanie, boli 

NŠZ opätovne otvárané a zaktualizované. Z týchto dôvodov sa otvárali (v rámci jednotlivých 

 
95 Sektorová rada pre chémiu a farmáciu a Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie otvoria druhé/tretie revízie 
až v nasledujúcom období 
96 častokrát v spolupráci s novovytvorenou pracovnou skupinou 
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sektorových rád) iba určité počty NŠZ a nie všetky. Najvyšší % podiel otvorených 2./3. revízií 

z garantovaného počtu NŠZ mali nasledujúce tri sektorové rady:  

1. Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

2. Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo a 

3. Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel. 

Najnižší % podiel otvorených 2./3. revízií z celkového aktuálneho garantovaného počtu NŠZ mali 

nasledujúce tri sektorové rady: 

1. Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby,  

2. Sektorová rada pre remeslá a osobné služby a 

3. Sektorová rada pre potravinárstvo. 

V druhom grafe sú, okrem aktuálnych počtov garantovaných NŠZ a počtov otvorených druhých/tretích 

revízií, zosumarizované aj údaje o počtoch následne schválených takto aktualizovaných NŠZ.  

Graf č. 59 Otvorené druhé/tretie revízie garantovaných NŠZ z celkového aktuálneho počtu 
garantovaných NŠZ a počet schválených NŠZ, v ktorých bola otvorená druhá/tretia 
revízia 

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; 
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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 10. 9. 2022 

Z vyššie uvedeného grafu je zrejmé, že nie všetky sektorové rady, ktoré otvorili 2./3. revízie NŠZ ich 

stihli aj v sledovanom období schváliť. Podarilo sa to nasledujúcim 11-tim sektorovým radám: 

▪ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, 

▪ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, 

▪ Sektorová rada pre potravinárstvo, 

▪ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo, 

▪ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, 

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku, 

▪ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, 

▪ Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby, 

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport a  

▪ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

V tomto prípade je však nutné podotknúť, že je možné, že aj v rámci vyššie uvedených sektorových rád 

sa ešte vyskytnú také NŠZ, ktoré sa autori rozhodnú zaktualizovať v súvislosti s novými inováciami 

a teda otvoria ďalšie revízie NŠZ.  

Nasledujúce sektorové rady neschválili do konca sledovaného obdobia ešte žiadnu z otvorených 

druhých/tretích revízií garantovaných NŠZ a ich schválenie sa predpokladá až v nasledujúcom období: 

▪ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože, 

▪ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, 

▪ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel, 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, 

▪ Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie a 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel. 
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3.4 Analýza a vyhodnotenie garantovaných NŠZ za obdobie jún 2022 – 

august 2022 

Evidencia zmien v garantovaných NŠZ za obdobie jún až august 2022 je uvedená nižšie. 

3.4.1 Vyhodnotenie stavov garantovaných NŠZ v období jún – august 2022 

Tabuľka č. 69 Stavy garantovaných NŠZ podľa sektorových rád v mesiacoch jún – august 2022 

P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

1 67 96 106 269 

Rozpracované 34 13 
 

47 

Pripomienkovanie 32 2 
 

34 

Zapracovanie pripomienok 
 

32 
 

32 

Dokončené 
 

0 
 

0 

Schvaľovanie SR 
 

0 
 

0 

Schválené SR 
 

0 
 

0 

Schvaľovanie alianciou 
 

47 
 

47 

Neplatné 
  

47 47 

Zverejnené 1 
 

47 48 

Vyradené 
 

2 12 14 

2 64 88 
 

152 

Dokončené 8 
  

8 

Schvaľovanie SR 8 
  

8 

Schválené SR 4 
  

4 

Schvaľovanie alianciou 44 
  

44 

Neplatné 
 

44 
 

44 

Zverejnené 
 

44 
 

44 

3 16 31 20 67 

Rozpracované 
 

10 
 

10 

Pripomienkovanie PS 
 

0 
 

0 

Zapracovanie pripomienok PS 
 

0 
 

0 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Pripomienkovanie 
 

10 
 

10 

Zapracovanie pripomienok 8 
 

10 18 

Dokončené 0 
 

0 0 

Schvaľovanie SR 0 
 

0 0 

Schválené SR 0 
 

0 0 

Schvaľovanie alianciou 8 
 

10 18 

Neplatné 
 

3 
 

3 

Zverejnené 
 

8 
 

8 

4 52 7 80 139 

Rozpracované 39 
  

39 

Pripomienkovanie PS 
 

3 34 37 

Zapracovanie pripomienok PS 
 

3 0 3 

Pripomienkovanie 
 

1 4 5 

Zapracovanie pripomienok 
  

1 1 

Dokončené 
  

0 0 

Schvaľovanie SR 
  

39 39 

Schválené SR 3 
  

3 

Schvaľovanie alianciou 0 
  

0 

Neplatné 5 
 

1 6 

Zverejnené 5 
  

5 

Vyradené 
  

1 1 

5 8 20 22 50 

Rozpracované 
 

19 11 30 

Pripomienkovanie 
  

11 11 

Neplatné 3 
  

3 

Zverejnené 5 
  

5 

Vyradené 
 

1 
 

1 

6 
  

17 17 

Rozpracované 
  

17 17 

7 
 

7 38 45 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Pripomienkovanie 
 

1 3 4 

Zapracovanie pripomienok 
 

4 6 10 

Dokončené 
 

1 12 13 

Schvaľovanie SR 
 

1 1 2 

Schválené SR 
  

0 0 

Schvaľovanie alianciou 
  

16 16 

8 56 76 
 

132 

Pripomienkovanie PS 13 
  

13 

Zapracovanie pripomienok PS 0 
  

0 

Pripomienkovanie 0 
  

0 

Zapracovanie pripomienok 0 
  

0 

Dokončené 5 
  

5 

Schvaľovanie SR 0 
  

0 

Schválené SR 0 
  

0 

Schvaľovanie alianciou 38 
  

38 

Neplatné 
 

38 
 

38 

Zverejnené 
 

38 
 

38 

9 3 24 24 51 

Rozpracované 
 

11 
 

11 

Pripomienkovanie PS 
 

0 
 

0 

Zapracovanie pripomienok PS 
 

2 
 

2 

Pripomienkovanie 
 

9 2 11 

Zapracovanie pripomienok 
  

9 9 

Dokončené 
  

0 0 

Schvaľovanie SR 
  

0 0 

Schválené SR 
 

1 0 1 

Schvaľovanie alianciou 
 

1 11 12 

Neplatné 1 
 

1 2 

Zverejnené 2 
 

1 3 

10 
 

85 90 175 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Rozpracované 
 

41 
 

41 

Pripomienkovanie 
 

0 
 

0 

Zapracovanie pripomienok 
 

0 
 

0 

Dokončené 
 

0 
 

0 

Schvaľovanie SR 
 

41 
 

41 

Schválené SR 
  

41 41 

Schvaľovanie alianciou 
  

41 41 

Neplatné 
 

1 
 

1 

Zverejnené 
 

1 1 2 

Vyradené 
 

1 7 8 

11 10 18 35 63 

Rozpracované 
 

16 
 

16 

Pripomienkovanie 
  

15 15 

Zapracovanie pripomienok 
  

0 0 

Dokončené 5 
 

0 5 

Schvaľovanie SR 0 
 

15 15 

Schválené SR 0 
  

0 

Schvaľovanie alianciou 5 
  

5 

Neplatné 
 

1 1 2 

Zverejnené 
 

1 4 5 

12 31 25 67 123 

Rozpracované 
 

14 17 31 

Pripomienkovanie PS 
 

0 2 2 

Zapracovanie pripomienok PS 
 

8 0 8 

Pripomienkovanie 
  

8 8 

Zapracovanie pripomienok 16 
 

0 16 

Dokončené 0 1 0 1 

Schvaľovanie SR 0 1 11 12 

Schválené SR 0 
 

1 1 

Schvaľovanie alianciou 14 
 

0 14 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Neplatné 
  

12 12 

Zverejnené 1 1 14 16 

Vyradené 
  

2 2 

13 54 35 57 146 

Pripomienkovanie 6 
 

1 7 

Zapracovanie pripomienok 15 5 1 21 

Dokončené 5 3 7 15 

Schvaľovanie SR 15 0 2 17 

Schválené SR 
 

12 4 16 

Schvaľovanie alianciou 
 

14 11 25 

Neplatné 5 
 

13 18 

Zverejnené 6 
 

14 20 

Vyradené 2 1 4 7 

14 6 9 64 79 

Rozpracované 
 

4 23 27 

Pripomienkovanie 
  

12 12 

Zapracovanie pripomienok 
  

0 0 

Dokončené 
  

1 1 

Schvaľovanie SR 
  

0 0 

Schválené SR 3 
 

0 3 

Schvaľovanie alianciou 3 
 

28 31 

Zverejnené 
 

3 
 

3 

Vyradené 
 

2 
 

2 

15 49 24 76 149 

Rozpracované 28 22 
 

50 

Pripomienkovanie PS 1 
 

38 39 

Zapracovanie pripomienok PS 0 
 

0 0 

Pripomienkovanie 0 
 

37 37 

Zapracovanie pripomienok 0 
  

0 

Dokončené 0 
  

0 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Schvaľovanie SR 0 
  

0 

Schválené SR 0 
  

0 

Schvaľovanie alianciou 0 
  

0 

Neplatné 9 
 

1 10 

Zverejnené 9 
  

9 

Vyradené 2 2 0 4 

16 
 

38 127 165 

Rozpracované 
 

18 50 68 

Pripomienkovanie 
 

0 13 13 

Zapracovanie pripomienok 
 

0 0 0 

Dokončené 
 

1 0 1 

Schvaľovanie SR 
 

7 1 8 

Schválené SR 
 

7 8 15 

Schvaľovanie alianciou 
  

55 55 

Vyradené 
 

5 
 

5 

17 16 
 

30 46 

Rozpracované 
  

18 18 

Pripomienkovanie PS 2 
  

2 

Zapracovanie pripomienok PS 
  

4 4 

Pripomienkovanie 
  

4 4 

Schvaľovanie SR 4 
  

4 

Schválené SR 4 
  

4 

Schvaľovanie alianciou 
  

4 4 

Neplatné 1 
  

1 

Zverejnené 5 
  

5 

18 86 107 40 233 

Rozpracované 24 
  

24 

Pripomienkovanie PS 
 

1 
 

1 

Zapracovanie pripomienok PS 
 

0 
 

0 

Pripomienkovanie 18 18 1 37 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Zapracovanie pripomienok 0 18 7 25 

Dokončené 0 0 1 1 

Schvaľovanie SR 13 11 0 24 

Schválené SR 6 13 11 30 

Schvaľovanie alianciou 6 30 20 56 

Neplatné 8 7 
 

15 

Zverejnené 10 6 
 

16 

Vyradené 1 3 
 

4 

19 26 157 91 274 

Rozpracované 1 77 
 

78 

Pripomienkovanie PS 8 11 6 25 

Zapracovanie pripomienok PS 0 11 11 22 

Pripomienkovanie 0 18 27 45 

Zapracovanie pripomienok 3 
 

18 21 

Dokončené 0 1 0 1 

Schvaľovanie SR 6 0 29 35 

Schválené SR 
 

6 
 

6 

Schvaľovanie alianciou 
 

0 
 

0 

Neplatné 3 14 
 

17 

Zverejnené 5 15 
 

20 

Vyradené 
 

4 
 

4 

20 50 26 91 167 

Rozpracované 37 1 1 39 

Pripomienkovanie PS 1 11 27 39 

Zapracovanie pripomienok PS 0 7 3 10 

Pripomienkovanie 1 4 18 23 

Zapracovanie pripomienok 3 
 

7 10 

Dokončené 1 1 2 4 

Schvaľovanie SR 0 
 

12 12 

Schválené SR 2 
 

0 2 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Schvaľovanie alianciou 2 
 

15 17 

Neplatné 1 
 

5 6 

Zverejnené 2 2 
 

4 

Vyradené 
  

1 1 

21 99 38 214 351 

Rozpracované 81 13 2 96 

Pripomienkovanie 1 22 72 95 

Zapracovanie pripomienok 1 
 

22 23 

Dokončené 
 

1 0 1 

Schvaľovanie SR 
 

0 22 22 

Schválené SR 
 

0 0 0 

Schvaľovanie alianciou 
 

0 73 73 

Neplatné 7 
 

1 8 

Zverejnené 9 1 1 11 

Vyradené 
 

1 21 22 

22 15 75 59 149 

Rozpracované 
 

55 5 60 

Pripomienkovanie 1 7 32 40 

Zapracovanie pripomienok 0 
 

7 7 

Dokončené 2 
 

0 2 

Schvaľovanie SR 0 
 

8 8 

Schválené SR 0 
 

0 0 

Schvaľovanie alianciou 3 1 7 11 

Neplatné 4 2 
 

6 

Zverejnené 5 6 
 

11 

Vyradené 
 

4 
 

4 

23 53 86 67 206 

Rozpracované 
 

15 7 22 

Pripomienkovanie PS 11 
 

4 15 

Zapracovanie pripomienok PS 0 5 0 5 
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P. č. sektorovej rady /Stavy za 

jednotlivé sektorové rady 

Mesiac/Počty NŠZ 
Spolu za sledované 

obdobie 6/2022 7/2022 8/2022 

Pripomienkovanie 5 0 22 27 

Zapracovanie pripomienok 12 1 0 13 

Dokončené 0 4 0 4 

Schvaľovanie SR 7 0 0 7 

Schválené SR 0 7 0 7 

Schvaľovanie alianciou 9 8 19 36 

Neplatné 4 20 7 31 

Zverejnené 5 20 8 33 

Vyradené 
 

6 
 

6 

24 27 54 28 109 

Rozpracované 
 

12 2 14 

Pripomienkovanie PS 
 

0 0 0 

Zapracovanie pripomienok PS 
 

0 0 0 

Pripomienkovanie 1 12 2 15 

Zapracovanie pripomienok 13 
 

12 25 

Dokončené 0 
 

0 0 

Schvaľovanie SR 0 
 

0 0 

Schválené SR 0 
 

0 0 

Schvaľovanie alianciou 13 
 

12 25 

Neplatné 
 

12 
 

12 

Zverejnené 
 

13 
 

13 

Vyradené 
 

5 
 

5 

Celkový súčet 788 1126 1445 3357 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Porovnanie stavov garantovaných NŠZ v sledovaných obdobiach sa nachádza v nasledujúcej tabuľke.
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Tabuľka č. 70 Porovnanie stavov garantovaných NŠZ  

Stav NŠZ 

Počet 

garantovaných 

NŠZ (stav 

k 30.9.2020) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 31.12.2020) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 1.3.2021) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 1.6.2021) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 1.9.2021) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 1.12.2021) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 1.3.2022) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 1.6.2022) 

Počet 

garantovanýc

h NŠZ (stav 

k 1.9.2022) 

Rozpracované 62 160 254 207 249 310 274 231 738 

Pripomienkovanie 

PS 
4 6 58 46 80 80 105 157 173 

Zapracovanie 

pripomienok PS 
4 10 26 39 36 31 71 50 54 

Pripomienkovanie 20 26 131 110 170 148 285 311 453 

Zapracovanie 

pripomienok 
26 13 79 118 146 117 327 350 231 

Dokončené 3 6 20 130 78 74 253 267 62 

Schvaľovanie SR 23 17 41 113 93 112 287 309 254 

Schválené SR 48 22 38 117 72 62 304 324 133 

Schvaľovanie 

alianciou 
43 62 132 126 192 178 323 306 568 

Neplatné 1 161 86 103 122 150 176 301 282 

Zverejnené - 181 108 125 175 205 236 427 319 

Celkový súčet 234 664 973 1234 1413 1467 2641 3033 3357 

Poznámka: do tabuľky neboli zaradené „Vyradené“ „Čakajúce“ NŠZ a ani „Plán“ NŠZ 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022
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V sledovanom období bolo najviac NŠZ v stave „Schvaľovanie alianciou“, nakoľko veľký počet 

druhých/tretích revízií NŠZ bol v sledovanom období zaktualizovaných autormi a schválených 

sektorovou radou. Druhý najvyšší počet bol zaznamenaný v stave NŠZ: „Zverejnené“.  

3.4.2 Vyhodnotenie počtu autorov za jednotlivé sektorové rady  

V rámci obdobia jún – august 2022 sa najvyšší počet autorov, ktorí tvorili alebo revidovali 

garantované NŠZ nachádzal v nasledujúcich troch sektorových radách:  

▪ Sektorová rada pre verejné služby a správu, 

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport a 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel. 

Aj v tomto období boli zaznamenané výrazné nárasty počtu autorov v súvislosti s otvorením druhých 

alebo tretích revízií NŠZ. V tabuľke sú uvedené údaje aj za predchádzajúce sledované obdobia.  

  



373 

Tabuľka č. 71 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 

Počet autorstiev za 

obdobie jún – august 

2022 

1 21 23 25 22 25 46 38 57 152 

2 28 15 11 15 11 42 15 156 129 

3 28 14 12 19 20 14 35 39 29 

4 39 14 13 25 48 62 36 59 257 

5 44 23 22 28 34 45 25 72 42 

6 11 10 10 12 6 20 10 15 11 

7 23 17 13 18 25 8 17 37 63 

8 93 20 14 13 30 62 46 112 107 

9 23 20 24 21 27 73 29 49 55 

10 14 13 14 15 35 93 21 39 126 

11 29 11 11 20 19 59 43 38 41 

12 53 20 24 18 15 29 31 105 142 

13 16 21 22 20 7 12 27 41 128 

14 48 21 31 41 17 32 35 79 102 

15 24 16 27 28 33 99 107 95 175 
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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 

Počet autorstiev za 

obdobie jún – august 

2022 

16 98 39 31 56 85 100 86 79 327 

17 40 11 22 37 86 18 92 139 70 

18 21 16 15 36 36 60 72 95 366 

19 55 38 46 67 91 84 113 234 312 

20 17 19 25 41 78 67 67 180 619 

21 101 59 46 55 70 250 258 198 1134 

22 18 29 34 58 41 69 54 71 132 

23 43 58 46 55 129 147 140 119 173 

24 34 19 18 26 24 41 39 84 49 

Celkový 

súčet 
921 546 556 746 992 1532 1436 2192 4741 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 
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Oproti minulému sledovanému obdobiu fyzický počet autorov NŠZ v jednotlivých sektorových radách 

mierne vzrástol. Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že najvyšší fyzický počet autorov bol 

v nasledujúcich štyroch sektorových radách: 

▪ Sektorová rada pre verejné služby a správu (31), 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel a Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a 

šport (každá z nich 24) a 

▪ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment (18). 

V tomto období malo menej ako 10 autorov už iba 6 sektorových rád. V tabuľke sú uvádzané údaje 

v rámci porovnania aj za predchádzajúce sledované obdobia. 
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Tabuľka č. 72 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 

Fyzický počet 

autorov za 

obdobie jún – 

august 2022 

1 8 9 11 12 10 11 11 8 14 

2 6 8 7 7 8 10 7 4 11 

3 6 7 9 12 9 9 10 11 8 

4 4 7 8 8 5 6 8 5 9 

5 7 13 13 12 11 11 10 11 13 

6 4 8 7 8 6 8 7 5 7 

7 6 8 5 11 13 7 11 12 11 

8 4 7 6 7 4 7 6 5 8 

9 5 7 10 8 8 10 10 9 8 

10 6 7 7 8 8 8 10 10 11 

11 6 7 7 7 6 8 9 7 8 

12 7 9 8 7 8 10 9 13 14 

13 6 9 10 8 3 6 10 11 11 

14 7 10 7 11 4 6 9 11 11 

15 3 8 13 14 12 11 10 9 12 
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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 

Fyzický počet 

autorov za 

obdobie jún – 

august 2022 

16 8 12 9 15 11 9 12 12 12 

17 6 3 9 11 11 11 13 16 16 

18 4 8 7 10 11 13 13 12 14 

19 8 13 17 18 17 14 16 17 24 

20 3 10 12 15 14 12 17 18 24 

21 21 27 24 21 23 25 22 18 31 

22 8 15 13 16 16 11 17 15 18 

23 9 15 15 17 19 20 20 16 16 

24 5 9 7 11 12 13 16 17 24 

Celkový 

súčet 
157 236 240 274 249 256 283 272 325 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 
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Vo viacerých sektorových radách pôsobili rovnakí autori. Ich počet sa oproti minulému obdobiu 

zvýšil na 19. Vyplývalo to najmä z otvorených druhých/tretích revízií NŠZ, ktorým boli dopĺňané vplyvy 

inovácií. Každý z autorov pôsobil naraz v dvoch sektorových radách, okrem p. Giliana, p. Gromoša a p. 

Mravca, ktorí pôsobili až v troch sektorových radách naraz. 

Tabuľka č. 73 Medzisektoroví autori NŠZ za vybrané sektorové rady 

Priezvisko a meno experta 
P. č. sektorovej rady 

1 2 4 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 Spolu 

Gilian František      1   1      1    3 

Gromoš Ľubomír    1 1           1   3 

Mravec Martin          1   1   1   3 

Dula Radúz          1    1     2 

Petrus Miroslav       1        1    2 

Galgóci Gabriel           1     1   2 

Igaz Dušan 1        1          2 

Bernátek Ivan           1     1   2 

Jakabíková Zuzana            1    1   2 

Tantošová Adriana        1         1  2 

Kováčová Eleonora             1  1    2 

Tršo Martin         1         1 2 

Krátka Zuzana            1    1   2 

Pavelka Ľuboš           1     1   2 

Gymerský Boris           1 1       2 

Ghillány Ľudmila             1     1 2 

Čarnoká Milena   1             1   2 

Podstrelenec Ján     1           1   2 

Nemeth Ivan  1  1               2 

Celkový súčet 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 4 3 3 1 3 9 1 2 41 

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 4 - 
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada 
pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 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; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 
18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová 
rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, 
manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 



379 

3.4.3 Vyhodnotenie počtu členov pracovných skupín za jednotlivé sektorové rady 

Oproti predchádzajúcemu obdobiu opäť vzrástol počet expertov v sektorových radách (31), pričom 

fyzický počet expertov v pracovných skupinách, ktorí boli zapojení do pripomienkovania 

tvorby/revízie garantovaných NŠZ zostal rovnaký (83). V tabuľke sú uvedené údaje aj za 

predchádzajúce obdobia. 



380 

Tabuľka č. 74 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 
Obdobie jún – august 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 

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 8 12 

2 2 1 2 1 2 1 1 1 - - - - 5 1 

3 4 3 3 2 - - 4 2 5 1 10 4 8 3 

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 - - - - 1 1 

8 17 7 20 8 7 5 24 6 32 6 12 4 54 8 

9 22 6 22 9 23 6 39 9 25 8 33 8 15 8 

10 6 6 13 9 12 8 6 5 10 7 8 7 17 9 

11 2 2 1 1 - - - - - - - - - - 

12 1 1 3 1 2 1 - - - - - - - - 

13 3 2 3 2 - - - - - - - - - - 

14 4 4 4 4 - - - - - - 1 1 - 1 

15 23 10 11 9 9 6 24 8 33 7 24 6 9 3 

16 3 1 3 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 
Obdobie jún – august 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 

Počet 

expertov 

v prac. 

skupinách 

podľa 

priradenia 

k NŠZ 

Počet 

expertov 

(fyzicky) 

v prac. 

skupinách 

17 14 8 16 8 13 6 12 6 3 1 19 9 12 7 

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 21 11 

20 14 9 47 16 40 16 28 15 25 15 23 13 14 9 

21 1 1 - - - - 1 1 1 1 - - - - 

22 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

23 - - - - - - - - 2 2 22 4 47 3 

24 7 5 5 5 2 2 5 4 6 4 17 7 17 6 

Celkový 

súčet 
171 94 220 106 153 77 184 82 191 70 203 83 301 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. 9. 2022 
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Tabuľka č. 75 Medzisektoroví experti NŠZ v pracovných skupinách za vybrané sektorové rady 

Priezvisko a meno experta 
P. č. sektorovej rady  

7 9 10 15 20 24 Spolu 

Dula Radúz 
   

1 1 
 

2 

Žatkovičová Viera 1 1 
    

2 

Irša Andrej 
     

2 2 

Červeňan Andrej 
  

2 
   

2 

Celkový súčet 1 1 2 1 1 2 8 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

V sledovanom období sa zvýšil aj počet medzisektorových expertov na štyroch, a to v rámci 6-tich 

sektorových rád, ktorí v pracovných skupinách pripomienkovali tvorené/revidované NŠZ. 

3.4.4 Vyhodnotenie počtu pripomienok v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

Za sledované obdobie bol evidovaný najvyšší počet pripomienok v mesiaci august 2022 (865), z toho 

najviac bolo za Sektorovú radu pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (175). V tabuľke 

sú uvedené údaje aj za predchádzajúce sledované obdobia. 
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Tabuľka č. 76 Počet pripomienok k NŠZ v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

P. č. 

sekt. 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

1 20 49 12 - 36 92 10 27 39 33 32 43 25 14 - - 81 - 

2 6 10 5 12 7 6 11 17 19 13 18 15 8 23 77 - - - 

3 8 - - - 20 6 - - 23 5 18 16 10 36 32 - 10 - 

4 16 14 96 50 15 65 30 39 10 25 64 5 31 6 57 - - 138 

5 52 35 81 15 52 24 13 30 65 15 11 50 49 22 46 - 2 39 

6 34 45 7 - 30 14 54 7 2 34 35 12 13 - - - - 9 

7 33 - 30 28 39 74 - - - 13 30 - - - 165 3 7 60 

8 14 14 14 11 16 9 21 42 31 17 24 48 29 48 8 29 - - 

9 8 3 1 10 15 25 26 33 22 31 7 30 24 10 3 - 16 1 

10 2 23 11 11 16 35 66 24 7 - 44 28 17 8 5 - 49 - 

11 6 22 13 2 7 17 9 13 22 10 31 8 5 28 41 - 17 24 

12 15 19 11 25 12 1 50 10 48 - 9 55 85 104 84 29 1 48 

13 20 7 - - - - 3 11 - - 5 51 25 34 119 34 - 4 

14 39 6 - 34 120 34 - 133 51 64 32 41 39 22 1 - - 31 

15 48 37 68 33 54 47 41 59 - 56 74 72 30 34 82 10 - 175 

16 68 27 97 84 85 5 52 21 81 113 126 92 137 - - - - 50 

17 3 9 32 17 45 - - - - 11 30 15 32 4 21 - - 8 
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P. č. 

sekt. 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

18 - - 58 17 15 47 6 - 86 47 38 6 45 36 21 60 18 1 

19 36 82 32 34 91 - 27 59 41 35 46 90 46 28 52 44 28 47 

20 64 32 90 38 21 28 7 38 6 43 17 83 77 37 14 6 27 85 

21 42 - 32 28 31 24 4 86 45 18 20 31 54 9 36 10  43 

22 69 84 67 37 80 23 45 31 57 13 67 61 23 34 43 4 7 27 

23 47 100 63 66 54 39 51 129 37 66 37 64 43 21 53 41 4 56 

24 47 - - 4 41 8 9 - 32 10 22 32 36 41 93 - 8 19 

Celkový 

súčet 
697 618 826 556 912 623 535 809 724 672 837 948 883 599 1053 270 275 865 

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

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Za sledované obdobie bol najvyšší počet pripomienok zaznamenaný v rámci všeobecných pripomienok k „NŠZ“ (spolu 656). Na druhom mieste sa nachádzajú 

pripomienky k „Odborným vedomostiam“ (344). Najnižší počet pripomienok bol opäť za - „Ďalšie vzdelávanie“ (3). V tabuľke sú uvedené aj údaje za 

predchádzajúce obdobia.
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Tabuľka č. 77 Počet pripomienok podľa oblastí NŠZ v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

Názov oblasti 

NŠZ 

Mesiac 

3/202

1 

4/202

1 

5/202

1 

6/202

1 

7/202

1 

8/202

1 

9/202

1 
10/2021 11/2021 12/2021 

1/202

2 

2/202

2 

3/202

2 

4/202

2 

5/202

2 

6/202

2 

7/202

2 

8/202

2 

Odborné 

vedomosti 
257 237 293 211 289 211 187 302 314 276 331 390 350 234 411 103 79 162 

NŠZ 160 125 159 101 194 132 170 167 188 182 222 217 263 267 264 77 111 468 

Odborné 

zručnosti 
101 87 130 86 189 127 71 152 110 92 118 152 121 94 181 47 48 108 

Špecifické 

kľúčové 

kompetencie 

52 65 74 66 118 63 45 90 49 61 94 73 68 55 85 20 11 57 

Regulácie 60 42 68 32 41 38 28 38 32 26 31 11 13 8 13 1 11 11 

Certifikáty 36 29 39 25 40 16 15 23 13 14 22 68 44 29 62 14 14 37 

Prax 24 23 54 27 31 20 12 29 13 11 14 28 18 8 21 4 6 17 

Klasifikácie 7 10 9 8 10 16 7 8 5 10 5 3 4 3 10 2 1 5 

Ďalšie 

vzdelávanie 
- - - - - - - - - - - - 2 1 6 2 1 - 

Celkový 

súčet 
697 618 826 556 912 623 535 809 724 672 837 948 883 599 1053 

270 275 865 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 
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Aj v tomto období niekoľkonásobne prevládal počet akceptovaných pripomienok autormi (oproti zamietnutým) – išlo o 1 086 schválených pripomienok 

z celkového počtu 1 410 za obdobie od júna do augusta 2022 – viď nasledujúca tabuľka.  

Tabuľka č. 78 Počet pripomienok k NŠZ podľa stavov ich zapracovania v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

Stav 

pripomienky 
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 6/2022 7/2022 8/2022 

Rozpracovaný97 17 32 181 12 87 166 9 59 200 1 24 161 5 13 335 3 - 151 

Akceptovaný 549 467 555 447 663 349 468 618 444 570 655 666 747 518 625 230 217 639 

Zamietnutý 131 119 90 97 162 108 64 132 80 101 158 121 131 68 93 37 58 75 

Celkový súčet 697 618 826 556 912 623 535 809 724 672 837 948 883 599 1053 270 275 865 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

 
97 stav pripomienky „Rozpracovaný“ znamená, že sa k nej autor ešte nevyjadril 



387 

3.4.5 Vyhodnotenie návrhov nových položiek do databáz v rámci tvorby/revízie 

garantovaných NŠZ 

3.4.5.1 Databáza odborných vedomostí v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období sa postupne znižoval počet návrhov na tvorbu nových odborných vedomostí 

alebo ich preformulovanie. Išlo o 140 návrhov, pričom najaktívnejšími sektorovými radami v tejto 

oblasti boli:  

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport (32), 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (30) a 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel (13). 

Najnižší počet návrhov je zaevidovaný za mesiac august 2022 a najviac ich bolo za mesiac jún 2022.  
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Tabuľka č. 79 Návrhy nových odborných vedomostí, resp. aj zmien v názvoch odborných vedomostí k NŠZ v mesiacoch apríl 2021 – august 2022 

P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

1 1  8 6 8 9 3 10  11 5 3  2 6 1  

2 3 1 2 8 5 5 2 18 15 3 4       

3  3   2  5  5 3  1 1 5    

4 20 26 13 27 11 21 6 1 17 12 7 32 13 2 1  1 

5 4 5 4 11 2  24 5   8 4 21 5    

6 7 2 15 2 4 2 2 3 1 1 1       

7 15 5 5 8 4   2  1 2 1 5 1 8 2 1 

8 3 2  2  1 3   1   1     

9 18 3 39 26 4 8 9 15  10 3 4 25   1  

10 5 4 14 1 4 4 11 5  2 9 2 1   2  

11 6 3  1 1 1 7  1    1 8    

12 1 1 9  12 2 3 1  2 1 3 10 8   1 

13       2 6  8 4   13 2 3 6 

14 4 13 6 6  1 6 12 1 2 7 21 2    10 

15 9 8 5 5 2 2 5   1 3  4   30  

16 17 11 2 1 1  6 9 5 3 13 11    4 3 

17 9 2 5  1 3    3  3 1  1   
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P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

18 7 8 2  1 1  1 3 1   2 1    

19 16  41 17 3 2 11 11 10 15 5 7 5 11 4 4 5 

20 22 18 6 1 2 1 1  3 1 11 40 7  26 2 4 

21 3 9 14 16 8 5 23 10 3 2 2 5 4 2 1   

22 11 2 8 4 1 1   8 24 1  3   2  

23 53 24 41 10 45 30 32 11 6 3   10 8 2 1  

24 1 4  12 5 5  4 3 1 9 14 7 11 3  3 

Celkový 

súčet 
235 154 239 168 126 104 161 124 110 95 81 151 123 77 54 52 34 

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová 

rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová 

rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Aj v tomto období väčšinu návrhov tvorili nové položky (134), návrhov na premenovanie bolo iba 6. 
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Tabuľka č. 80 Zmeny v databáze odborných vedomostí v mesiacoch apríl 2021 – august 2022 

Druh zmeny v 

databáze 

odborných 

vedomostí 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

Nová položka 220 137 227 138 112 97 153 117 76 108 87 148 117 72 53 51 30 

Zmena názvu 15 17 12 30 14 7 8 7 5 2 8 4 6 5 1 1 4 

Spolu návrhov 235 154 239 168 126 104 161 124 81 110 95 152 123 77 54 52 34 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Zo 140-toch návrhov bolo schválených 88, pričom viac ako polovica z nich bola schválených v júni 2022 (47). 

Tabuľka č. 81 Hodnotenie návrhov v databáze odborných vedomostí v mesiacoch apríl 2021 – august 2022 

Informácia pre 

autora 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

Zadaný98 4 31  8 40  19 27  4 22  1 1    

Už existuje 43 35 53 23 14 24 36 19 18 23 8 47 31 15 4 2 9 

Schválený 155 77 160 94 69 70 86 67 49 69 54 94 77 56 47 17 24 

Zamietnutý 33 11 26 43 3 10 20 11 14 14 11 11 14 5 3 33 1 

Celkový súčet 235 154 239 168 126 104 161 124 81 110 95 152 123 77 54 52 34 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022

 
98 návrh odbornej vedomosti so stavom „Zadaný“ bude ešte len posúdený v najbližšom období 
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3.4.5.2 Databáza odborných zručností v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V tomto období sa tiež priebežne posudzovali a schvaľovali návrhy nových odborných zručností, resp. 

návrhy na zmenu ich formulácie. Spolu išlo už iba o 166 návrhov, pričom najviac návrhov (29) bolo zo 

Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. V tabuľke sú uvedené údaje aj 

za predchádzajúce obdobia. 
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Tabuľka č. 82 Návrhy nových odborných zručností, resp. zmien v názvoch odborných zručností k NŠZ v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

1 8 5  6 4 15 4 2 6 7 3 8 26  1 6   

2 1  1  4 7 8  10 18 3 1 1      

3   1    1 6  1 2  1      

4 49 4 29 21 35 6 25 7 3 27 9 4 35 34 3  2 2 

5 5 5 17 5 17 2 3 19 1  6 7 16 12 3  1  

6 7 5 1 15  5 1  3  1 1      1 

7 1 14 12 3 4 2  7 2  3   4 1 4  4 

8 1 2 1 3 2 1 3 8 7 1 2 1  1  1   

9 32 18 19 97 51 64 16 38 31 9 33 16 8 32   25 2 

10 14 2 4 13 1 5 11 11 1  10 4 2    3  

11 4 10   1 1 2 7 1 4 5   6 2    

12 3 7 2 9 1 3 1 7 3 1  3 5 7 7   1 

13 39        5  7 8 6  19 10  7 

14 3 9 9 7 4 1 1 8 10 1 5 6 9 2 1   5 

15 10 8 2 2 9 6 4   2 11 3 1 1   29  

16 21 19 17 2 3 3 3 9 4 3 3 20 26    7 3 

17  6 1 1 1 6     9  2 2 2    
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P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

18 8 2 7 2 2 4   1 13 1 1  2 1 1   

19 8 23  36 19 3 13 13 5 11 23 17 17 4 6 6 10 5 

20 14 26 16 1 7 4  2 2 1 1 10 11 14  22  1 

21 7 14 19 18 20 12  47 14 4 5 12 6 1 1    

22 19 16 7 9   3 2  8 16 2 3 10 1  2  

23 42 73 17 21 17 47 4 30 9 16 9   16 9 2   

24   4 1 9 8 1  11 6 1 4 10 5 8 2 1 2 

Celkový 

súčet 
296 268 186 272 221 217 104 223 129 133 168 128 185 153 65 54 80 32 

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 2 - Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada pre textil, odevy, obuv 

a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 7 - Sektorová rada pre chémiu a farmáciu; 8 - 

Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 10 -Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo; 11 - Sektorová 

rada pre elektrotechniku; 12 - Sektorová rada pre energetiku, plyn, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová 

rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre 

bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - 

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Zo 166-ich návrhov bolo schválených až 104 návrhov a 37 z nich bolo zamietnutých. V tabuľke sú uvádzané aj údaje za predchádzajúce obdobia.  
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Tabuľka č. 83 Hodnotenie návrhov v databáze odborných zručností v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

Informácia 

pre autora 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

Zadaný 1 1 24  3 35  22 25  4 16     1 1 

Už existuje 38 37 24 24 21 8 18 32 10 21 27 14 36 28 17 6 14 3 

Schválený 242 204 125 221 172 166 80 143 85 98 132 85 137 118 45 48 34 22 

Zamietnutý 15 26 13 27 25 8 6 26 9 14 5 13 13 7 3  31 6 

Celkový 

súčet 
296 268 186 272 221 217 104 223 129 133 168 128 186 153 65 54 80 32 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

3.4.5.3 Databáza certifikátov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období bolo expertmi navrhnutých už iba 6 nových/premenovaných certifikátov, pričom najviac návrhov bolo riešených v rámci Sektorovej 

rada pre elektrotechniku (2). Nasledujúca tabuľka uvádza údaje aj za predchádzajúce obdobia. 
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Tabuľka č. 84 Návrhy nových certifikátov k NŠZ v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

1     3 2   1 1 1 1       

2     1 2   3 1         

3       1            

4   1               1 

5   1          1      

6                   

7   1     1          1 

9        1           

10   2 3   2 5           

11     1          1 2   

12     2 1     1   2 4    

13 4             4 2    

14    1  1    1  3 4 1     

15 1 1  2 1  1            

16 1 8 3     1 1 5 1 5 9      

17  1   2 2   1    3 1 2    

18    2               
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P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

19      1             

20 4 3 4   1            1 

21   1   5  4 1      1    

22  1 1 1 2 1 4   2  2  1 3    

23 1 4 1 2 1  3 4 2        1  

24  2 1  1  1  1  1 1 4      

Celkový 

súčet 
11 20 16 11 14 16 12 16 10 10 4 12 23 11 9 2 1 3 

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, elektrinu; 13 - Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie; 14 - Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu; 15 - Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch; 16 - 

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby; 17 - Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie; 18 - Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo; 19 - Sektorová rada 

pre kultúru a kreatívny priemysel; 20 - Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - 

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Zo všetkých návrhov (6) bol schválený iba jeden návrh, zamietnuté boli dva a u dvoch bol autorom odporučený návrh na odstránenie, nakoľko bolo možné 

vybrať vhodný certifikát z databázy. Jeden návrh sa v súčasnej dobe ešte posudzuje. 
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Tabuľka č. 85 Hodnotenie návrhov v databáze certifikátov v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

Informácia 

pre autora 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

Zadaný  3 7   2  6 3 1  2  1 4   1 

Už existuje 3 1 1 3  1 5 1 2 2  3 4 1    2 

Schválený 6 10 7 4 7 10 6 2 5 4 3 6 13 4 4 1   

Zamietnutý 2 6 1 4 7 3 1 7  3 1 1 6 5 1 1 1  

Celkový 

súčet 
11 20 16 11 14 16 12 16 10 10 4 12 23 11 9 2 1 3 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

3.4.5.4 Databáza právnych predpisov v rámci tvorby/revízie garantovaných NŠZ 

V sledovanom období pribudlo taktiež veľmi málo návrhov právnych predpisov (10) v súvislosti s regulovanými kvalifikačnými požiadavkami pre vybrané 

zamestnania. Najviac návrhov na doplnenie mali tentokrát autori v rámci Sektorovej rady pre vzdelávanie, výchovu a šport (4). Z návrhov boli v sledovanom 

období schválené tri, zamietnuté boli tiež tri a 4 návrhy boli nahradené právnymi predpismi z aktuálnej databázy.  

Tabuľka č. 86 Návrhy nových právnych predpisov v rámci regulácie k NŠZ v mesiacoch marec 2021 – august 2022 

P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

1    1 4     3 2        

2      1             
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P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

3                   

4        2           

5    1       1 1       

7 4                  

10   3                

11     1      1        

12    2 2  4     1       

13 3        4  7  2  3    

14         6 3 3 1 1 1    3 

15 1      1        1    

16 2  2  3    1   2 2      

17      1       1 1     

18  1       1          

19    1           6    

20  2 2     1          4 

21 2   1  1 2 6 1          

22 1     1      4    1   

23 5 3  3  1  6 5  2 3   2  2  
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P. č. 

sektorovej 

rady 

Mesiac 

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 6/2022 7/2022 8/2022 

24 2 5   1  1            

Celkový 

súčet 
18 8 12 9 11 5 8 15 18 6 16 12 6 2 12 1 2 7 

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. 9. 2022
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Tabuľka č. 87 Hodnotenie návrhov v databáze právnych predpisov v mesiacoch august 2020 – 
august 2022 

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 
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Mesiac 
Informácia pre autora Celkový 

súčet Zadaný Už existuje Schválený Zamietnutý 

10/2021 

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 

6/2022      

Prax - - - - 0 

Regulácia - 1 - - 1 

7/2022      

Prax - - - - 0 

Regulácia - 2 - - 2 

8/2022      

Prax - - - - 0 

Regulácia - 1 3 3 7 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

3.4.6 Aktivity Aliancie v súvislosti so schvaľovaním NŠZ 

Aj v tomto období Aliancia schvaľovala nové/revidované karty zamestnaní garantovaných NŠZ99, 

pričom niektoré zo štandardov aj pripomienkovala100. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že ku 

 
99 po schválení sektorovými radami v predchádzajúcom období 
100 pripomienky boli riešené s autormi a ak ich akceptovali, boli zapracovávané do finálnych podôb 
aktualizovaných NŠZ 
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koncu sledovaného obdobia už prevažovali NŠZ, ktoré boli otvárané ako druhé/tretie revízie 

v súvislosti s dopĺňaním inovácií. Zoznam NŠZ schválených Alianciou sa uvádza v Aktivite č. 1, 

v kapitole s názvom: „Činnosti Aliancie sektorových rád“. 

3.5 Prenos inovácií do garantovaných NŠZ 

Kľúčovou aktivitou v sledovanom období bolo zaznamenávanie vplyvov rôznych inovácií do 

odborných vedomostí a zručností revidovaných NŠZ. Časť odborných vedomostí/zručností bola 

identifikovaná ako „budúca“ a časť z nich mala zadanú perspektívu „aktuálna“, tzn., že vplyv inovácií 

na výkon zamestnania bol výrazný aj v súčasnom období. 

V sledovanom období 21 sektorových rád prepojilo inovácie s odbornými vedomosťami, pričom ich 

počet bol ešte vyšší ako v predchádzajúcom sledovanom období, a to až 626101. Išlo o odborné 

vedomosti s kvalifikačnými úrovňami SKKR: 2-8, pričom najviac ich bolo opäť použitých na úrovni 

SKKR 4 (úplné stredné všeobecné/odborné vzdelanie) – 218. Najvyšší počet inovácií ovplyvňujúcich 

odborné vedomosti bol opäť zaznamenaný v Sektorovej rade pre energetiku, plyn, elektrinu (123).  

Tabuľka č. 88 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 14 10 14 8 1 7  54 

Agromechatronik   3     3 

Chovateľ v zmiešanom hospodárstve 1       1 

Kombajnista  2      2 

Manažér závlah      1  1 

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a 

zariadení 
 1      1 

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem 

traktoristu a kombajnistu) 
 3      3 

Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstve 1  1     2 

Pomocný pracovník v akvakultúre 2       2 

Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky      2  2 

 
101 predtým to bolo 450  
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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) rastlinnej výroby   1 2    3 

Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre    2    2 

Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby    2    2 

Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ 

podniku) 
     2  2 

Špecialista agrochemickej kontroly      1  1 

Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo   2   1  3 

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm   3  1   4 

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik    1    1 

Technik pre precízne poľnohospodárstvo 4       4 

Technik v akvakultúre   2     2 

Technik v rastlinnej výrobe 2  2     4 

Technik v živočíšnej výrobe 2       2 

Traktorista (poľnohospodárstvo) 2       2 

Vedúci strediska v poľnohospodárstve  2      2 

Vinohradník  2      2 

Zoológ    1    1 

3  10 13   1  24 

Cestovinár  3      3 

Cukrár  1      1 

Lahôdkar  2      2 

Liehovarník   3     3 

Mäsiar, údenár  2      2 

Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a 

etiketovanie 
  4     4 

Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá   3     3 

Operátor zariadenia na výrobu liehovín   3     3 

Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov  2      2 

Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v 

potravinárstve 
     1  1 

4 3 5 3  1   12 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 

radu 2 3 4 5 6 7 8 

Odevný stylista   3     3 

Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar) 3       3 

Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe     1   1 

Strihač textilu  3      3 

Vyšívačka  2      2 

5     3 4  7 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a 

stavieb z dreva 
     2  2 

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených 

konštrukcií 
    3 1  4 

6 1 1 1     3 

Knihár  1      1 

Pracovník zhotovovania tlačovej formy 1       1 

Technik dokončovacieho spracovania (knihár)   1     1 

8   6  2 3  11 

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle   1     1 

Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji      1  1 

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve   1     1 

Majster (supervízor) v hutníctve   1     1 

Operátor pokovovania   1     1 

Peciar   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe      1  1 

Špecialista riadenia kvality v hutníctve      1  1 

Technický pracovník v hutníctve   1     1 

Technik kontroly kvality v hutníctve, laborant     2   2 

9  1 11   31 6 49 

Palič na pecných agregátoch   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe      6  6 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a 

žiaruvzdorných materiálov 
     4  4 
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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) výroby keramiky a 

porcelánu 
     5  5 

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení   10     10 

Špecialista riadenia sklárskej výroby      8  8 

Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov      4  4 

Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov      4  4 

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe       2 2 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných 

materiálov 
      2 2 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných 

materiálov 
      2 2 

Úpravár žiaruvzdorných materiálov  1      1 

10  10 14 2 2 7  35 

Autokarosár  1      1 

Autolakovník  1      1 

Automechanik nákladných automobilov a autobusov  1      1 

Automechanik osobných motorových vozidiel  1      1 

Inžinier zvárania      1  1 

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe   1     1 

Majster (supervízor) v strojárskej výrobe   1     1 

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe  1      1 

Nastavovač CNC strojov  1      1 

Operátor zvárania  2      2 

Procesný špecialista v strojárskej výrobe      1  1 

Procesný technik   1     1 

Programátor CNC strojov    2    2 

Programátor priemyselných robotov   1   1  2 

Strojársky špecialista konštruktér, projektant   1   3  4 

Strojársky špecialista v oblasti údržby      1  1 

Strojársky technik automatizácie   4     4 

Strojársky technik kontroly kvality   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 technológ     1   1 

Špecialista plánovania výroby     1   1 

Technik metrológ   1     1 

Zvárač plastov  1      1 

Zváračský praktik  1      1 

Zváračský špecialista   1     1 

Zváračský technológ   2     2 

11 1  48  4 21  74 

Elektronik   4     4 

Elektrotechnik   4     4 

Elektrotechnik automatizovanej výroby   7     7 

Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike   3     3 

Materiálový technológ v elektrotechnike      3  3 

Mechanik počítačových sietí   6     6 

Mechanik signalizačných a komunikačných systémov   3     3 

Mechatronik   4     4 

Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej 

výrobe 
1       1 

Skúšobný technik elektronických zariadení      1  1 

Špecialista elektrokonštruktér   9     9 

Špecialista elektromechanik     3   3 

Špecialista elektronických zariadení      2  2 

Špecialista elektrotechnik technológ      6  6 

Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení      4  4 

Špecialista predaja elektrotechnických systémov   3     3 

Špecialista robotiky      5  5 

Technik robotiky   2     2 

Technik signalizačných a komunikačných systémov   3     3 

Technológ káblovej výroby     1   1 

12  5 39 11 21 47  123 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 

radu 2 3 4 5 6 7 8 

Elektromontér a opravár elektrického vedenia  4      4 

Elektromontér elektroenergetických zariadení a 

systémov 
 1      1 

Elektromontér trakčnej siete   2     2 

Energetický audítor   1     1 

Energetik technológ     4   4 

Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení   3     3 

Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne      2  2 

Operátor sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne      3  3 

Revízny technik elektrických zariadení   7     7 

Revízny technik plynových zariadení   5     5 

Revízny technik tlakových zariadení   3     3 

Revízny technik zdvíhacích zariadení   2     2 

Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike   1 1    2 

Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve     3 7  10 

Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike   1 1  5  7 

Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky      4  4 

Špecialista energetik prípravy prevádzky      6  6 

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v jadrovej 

elektrárni 
     5  5 

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v tepelnej 

elektrárni 
   4  4  8 

Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie     1 1  2 

Technik automatizovaných riadiacich systémov 

energetických zariadení  
    5   5 

Technik elektrickej stanice      3  3 

Technik energetických zariadení budov   5     5 

Technik energetik projektant, konštruktér      5  5 

Technik havarijného plánovania a pripravenosti v 

jadrovej elektrárni 
    3   3 

Technik likvidácie jadrového odpadu   3     3 

Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni      2  2 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 

radu 2 3 4 5 6 7 8 

Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu 

v energetike 
   5    5 

Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni   3     3 

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu     5   5 

Technik správy elektrickej siete   3     3 

13     2   2 

Krajinný ekológ, geoekológ     1   1 

Špecialista na ochranu vodných tokov     1   1 

14  2 7  2 3  14 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych 

stavieb 
     1  1 

Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb      1  1 

Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)   1     1 

Stavebný prípravár   1     1 

Stavebný projektant   5     5 

Stavebný špecialista riadenia kvality      1  1 

Staviteľ komínov  1      1 

Špecialista informačného modelovania budov (BIM)     2   2 

Tesár  1      1 

15   2 1 1   4 

Krupiér v kasíne   1     1 

Pracovník turistického informačného centra - front office   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) turistického informačného 

centra 
   1 1   2 

16 14 11 14   12  51 

Dispečer mestskej hromadnej dopravy   2     2 

Kuriér 4       4 

Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a 

traťových strojov 
 4      4 

Pracovník pri priehradke na pošte   1     1 

Rušňovodič v železničnej doprave   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 

Skladový majster (vedúci skladu)   1     1 

Špecialista pre integrovanú dopravu      1  1 

Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)      1  1 

Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave      4  4 

Technický špecialista v poštových službách      6  6 

Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy   3     3 

Technik, kontrolór v železničnej doprave   3     3 

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre   2     2 

Vodič autobusu 1       1 

Vodič dodávkového vozidla 2       2 

Vodič električky 4       4 

Vodič nákladného motorového vozidla  3      3 

Vodič osobného motorového vozidla  3      3 

Vodič taxislužby  1      1 

Vodič trolejbusu 3       3 

17   6 8 5 1  20 

Databázový analytik   1 1 1   3 

Dátový expert   1 1 1 1  4 

IKT tester   1     1 

Operátor klientskej podpory   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných 

technológií 
  1 3    4 

Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných 

technológií 
   1    1 

Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení   1 2 1   4 

Špecialista kybernetickej bezpečnosti     1   1 

Špecialista vývoja používateľských rozhraní     1   1 

18   9 2 1 5  17 

Hypotekárny špecialista v bankovníctve   3     3 

Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia   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 

Poradca a predajca bankových produktov a služieb pre 

segment veľkých firemných klientov 
    1   1 

Pracovník pri priehradke v bankovníctve   3     3 

Realitný maklér   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového 

sporenia 
     1  1 

Špecialista menovej a finančnej štatistiky      1  1 

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z 

trestnej činnosti a financovaním terorizmu 
     3  3 

Špecialista pre dôchodkové sporenie    2    2 

19   6 5 27 9  47 

Animátor (tvorca animácie)   2     2 

Bábkoherec    2    2 

Dizajnér autorských a solitérnych produktov     3   3 

Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie     2   2 

Grafický dizajnér (grafik)     4   4 

Herec     3   3 

Historik umenia      2  2 

Ilustrátor   1     1 

Inštrumentálny sólista     1   1 

Komentátor      1  1 

Koncertný majster     1   1 

Kurátor      2  2 

Obrazový strihač   1     1 

Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)   1     1 

Režisér     3   3 

Scénický a kostýmový výtvarník      2  2 

Sólista opery a operety    2    2 

Šepkár    1    1 

Umelecký grafik     4   4 

Umelecký krajčír   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 

Vedecký pracovník v astronómii      1  1 

Vizuálny umelec - fotograf     4   4 

Výskumník archívno-historický     2   2 

Výskumník pamiatkového fondu      1  1 

21     1 2  3 

Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania      1  1 

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka     1   1 

Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických 

služieb 
     1  1 

22   7  3 17  27 

Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii   1     1 

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov   1     1 

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky   2     2 

Ekonomický analytik, prognostik      1  1 

Konzultant pre personálny lízing   1     1 

Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov   1     1 

Odborný pracovník pre verejné obstarávanie      2  2 

Odborný pracovník v oblasti štatistiky     2   2 

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu 

pracovníkov 
     1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní      1  1 

Stenotypistka, zapisovateľka   1     1 

Supervízor operátorov dát      1  1 

Špecialista ľudských zdrojov (generalista)     1   1 

Špecialista podnikový ekonóm      1  1 

Špecialista reportingu      2  2 

Špecialista reportingu v účtovníctve      2  2 

Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej 

štatistiky) 
     2  2 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 

radu 2 3 4 5 6 7 8 

Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva      1  1 

Špecialista v oblasti vnútornej kontroly      1  1 

23   2 1 2 11  16 

Algeziológ      1  1 

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove      1  1 

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch 

centrálneho nervového systému 
     1  1 

Kardiochirurg      1  1 

Klinický fyzik      1  1 

Lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie      1  1 

Lekár genetik      1  1 

Neonatológ      1  1 

Očný optik   1     1 

Optometrista    1    1 

Ortopedický technik   1     1 

Pôrodná asistentka bez špecializácie     1   1 

Rádiológ      1  1 

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve     1   1 

Verejný zdravotník bez špecializácie      2  2 

24 7 10 16     33 

Detektív   2     2 

Detektívny koncipient   1     1 

Drotár 3       3 

Inštruktor autoškoly   3     3 

Kachliar  4      4 

Keramikár, hrnčiar  2      2 

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských 

zariadení 
  2     2 

Pedikér  2      2 

Podológ   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 

Pracovník obsluhujúci solárium   3     3 

Rezbár, modelár  1      1 

Umývač okien výškových budov 4       4 

Výrobca, opravár strelných zbraní   3     3 

Zlatník, klenotník  1      1 

Celkový súčet 40 65 218 38 78 181 6 626 

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 3 - Sektorová rada pre potravinárstvo; 4 - Sektorová rada 

pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože; 5 - Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel; 6 - Sektorová rada pre 

celulózo-papierenský a polygrafický priemysel; 8 - Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo; 9 - Sektorová rada pre sklo, 

keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály; 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; 21 - Sektorová rada pre 

verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne 

služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Podobný počet bol zaznamenaný pri vplyve inovácií na odborné zručnosti, a to pri 606 odborných 

zručnostiach v rámci 22-och sektorových rád - na úrovniach SKKR 2-8. Najviac odborných zručností 

bolo priradených opäť v rámci Sektorovej rade pre energetiku, plyn, elektrinu (117). Prevládala 

úroveň SKKR 4 – úplné stredné všeobecné/odborné vzdelanie (204). 

Tabuľka č. 89 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 13 10 13 9 1 7  53 

Agromechatronik   3     3 

Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo   2   1  3 

Traktorista (poľnohospodárstvo) 2       2 

Technik pre precízne poľnohospodárstvo 3       3 

Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre    3    3 

Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a 

zariadení 
 1      1 

Technik v rastlinnej výrobe 2  2     4 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 

radu 2 3 4 5 6 7 8 

Vinohradník  2      2 

Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm   2  1   3 

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik    1    1 

Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby   1 2    3 

Vedúci strediska v poľnohospodárstve  2      2 

Chovateľ v zmiešanom hospodárstve 1       1 

Manažér závlah      1  1 

Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ 

podniku) 
     2  2 

Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia 

(okrem traktoristu a kombajnistu) 
 3      3 

Poľnohospodár v zmiešanom hospodárstve 1  1     2 

Kombajnista  2      2 

Pomocný pracovník v akvakultúre 2       2 

Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej 

techniky 
     2  2 

Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby    2    2 

Špecialista agrochemickej kontroly      1  1 

Zoológ    1    1 

Technik v akvakultúre   2     2 

Technik v živočíšnej výrobe 2       2 

3  10 12   1  23 

Lahôdkar  2      2 

Liehovarník   2     2 

Cukrár  1      1 

Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá   3     3 

Operátor zariadenia na výrobu liehovín   3     3 

Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických 

nápojov 
 2      2 

Cestovinár  3      3 

Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a 

etiketovanie 
  4     4 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 

radu 2 3 4 5 6 7 8 

Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v 

potravinárstve 
     1  1 

Mäsiar, údenár  2      2 

4 3 4 2  1   10 

Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej 

výrobe 
    1   1 

Strihač textilu  2      2 

Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie 

(pradiar) 
3 1      4 

Odevný stylista   2     2 

Vyšívačka  1      1 

5     4 5  9 

Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe drevených 

konštrukcií 
    2 2  4 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe výrobkov a 

stavieb z dreva 
    1 3  4 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku     1   1 

6   2     2 

Technik dokončovacieho spracovania (knihár)   2     2 

7   1     1 

Špecialista pre spracovanie plastov   1     1 

8   4   4  8 

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve   1     1 

Technický pracovník v hutníctve   1     1 

Dispečer v hutníckom a zlievarenskom priemysle   1     1 

Hutnícky špecialista technológ       1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe      1  1 

Majster (supervízor) v hutníctve   1     1 

Špecialista riadenia kvality v hutníctve      1  1 

Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji      1  1 

9  1 2   26 5 34 

Palič na pecných agregátoch   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 

Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a 

žiaruvzdorných materiálov 
     3  3 

Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov      6  6 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných 

materiálov 
      2 2 

Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe 

žiaruvzdorných materiálov 
     1 1 2 

Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a 

porcelánu 
     3  3 

Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe       2 2 

Strojník a zoraďovač sklárskych zariadení   1     1 

Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov      5  5 

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe      1  1 

Špecialista riadenia sklárskej výroby      7  7 

Úpravár žiaruvzdorných materiálov  1      1 

10  9 15 2 2 8  36 

Automechanik osobných motorových vozidiel  1      1 

Automechanik nákladných automobilov a autobusov  1      1 

Strojársky technik automatizácie   5     5 

Operátor zvárania  1      1 

Strojársky špecialista konštruktér, projektant   1   4  5 

Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe  1      1 

Programátor priemyselných robotov   1   1  2 

Zváračský špecialista   1     1 

Strojársky špecialista v oblasti údržby      1  1 

Strojársky technológ     1   1 

Programátor CNC strojov    2    2 

Zváračský technológ   2     2 

Inžinier zvárania      1  1 

Zvárač plastov  1      1 

Zváračský praktik  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 

Autokarosár  1      1 

Autolakovník  1      1 

Špecialista plánovania výroby     1   1 

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe   1     1 

Majster (supervízor) v strojárskej výrobe   1     1 

Procesný špecialista v strojárskej výrobe      1  1 

Strojársky technik kontroly kvality   1     1 

Technik metrológ   1     1 

Procesný technik   1     1 

Nastavovač CNC strojov  1      1 

11 1  51  5 22  79 

Elektronik   4     4 

Elektrotechnik   6     6 

Mechanik signalizačných a komunikačných systémov   3     3 

Elektrotechnik automatizovanej výroby   7     7 

Špecialista robotiky      6  6 

Technológ káblovej výroby     1   1 

Špecialista elektrokonštruktér   11     11 

Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike   3     3 

Mechatronik   4     4 

Špecialista elektromechanik     4   4 

Mechanik počítačových sietí   5     5 

Špecialista elektronických zariadení      2  2 

Špecialista predaja elektrotechnických systémov   3     3 

Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej 

výrobe 
1       1 

Špecialista elektrotechnik technológ      6  6 

Materiálový technológ v elektrotechnike      3  3 

Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení      4  4 

Skúšobný technik elektronických 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 

Technik robotiky   2     2 

Technik signalizačných a komunikačných systémov   3     3 

12  5 40 10 17 45  117 

Technik automatizovaných riadiacich systémov 

energetických zariadení  
    4   4 

Technik energetik projektant, konštruktér      2  2 

Technik rozvoja distribučnej sústavy a rozvodu plynu     2   2 

Elektromontér elektroenergetických zariadení a 

systémov 
 1      1 

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v 

tepelnej elektrárni 
   3  4  7 

Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve     1 5  6 

Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike    1  1  2 

Riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike   1 1  5  7 

Špecialista energetik prípravy prevádzky      8  8 

Revízny technik elektrických zariadení   7     7 

Revízny technik zdvíhacích zariadení   4     4 

Mechanik, opravár meracích a regulačných zariadení   3     3 

Energetik technológ     6   6 

Technik správy elektrickej siete   3     3 

Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie     1 1  2 

Revízny technik plynových zariadení   5     5 

Revízny technik tlakových zariadení   3     3 

Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a 

rozvodu v energetike 
   5    5 

Elektromontér a opravár elektrického vedenia  4      4 

Technik energetických zariadení budov   5     5 

Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni      2  2 

Technik havarijného plánovania a pripravenosti v 

jadrovej elektrárni 
    3   3 

Technik radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni   3     3 

Operátor primárneho okruhu jadrovej elektrárne      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 sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne      3  3 

Špecialista energetik výroby elektrickej energie v 

jadrovej elektrárni 
     5  5 

Technik elektrickej stanice      3  3 

Špecialista energetik prevádzky riadiacej techniky      4  4 

Technik likvidácie jadrového odpadu   3     3 

Energetický audítor   1     1 

Elektromontér trakčnej siete   2     2 

13     1   1 

Krajinný ekológ, geoekológ     1   1 

14  2 4  2 6  14 

Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb      1  1 

Inžinier geodet a kartograf      2  2 

Špecialista informačného modelovania budov (BIM)     2   2 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych 

stavieb 
     2  2 

Stavebný projektant   3     3 

Tesár  1      1 

Staviteľ komínov  1      1 

Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)   1     1 

Stavebný špecialista riadenia kvality      1  1 

15   2  1   3 

Riadiaci pracovník (manažér) turistického 

informačného centra 
    1   1 

Pracovník turistického informačného centra - front 

office 
  1     1 

Krupiér v kasíne   1     1 

16 16 9 17   9  51 

Kuriér 6       6 

Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a 

traťových strojov 
 4      4 

Rušňovodič v železničnej doprave   5     5 
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P. č. sektorovej rady/Názov NŠZ 

Úroveň SKKR Spolu za 

sektorovú 

radu 2 3 4 5 6 7 8 

Vodič autobusu 3       3 

Vodič električky 2       2 

Vodič trolejbusu 3       3 

Vodič osobného motorového vozidla  2      2 

Špecialista pre integrovanú dopravu      1  1 

Technik, kontrolór v železničnej doprave   3     3 

Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy   4     4 

Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave      4  4 

Vodič dodávkového vozidla 2       2 

Pracovník pri priehradke na pošte   1     1 

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre   2     2 

Technický špecialista v poštových službách      3  3 

Vodič nákladného motorového vozidla  3      3 

Dispečer mestskej hromadnej dopravy   2     2 

Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)      1  1 

17  2 5 12 3 3  25 

Dátový expert    1 1 2  4 

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných 

technológií 
   2    2 

Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení    4  1  5 

Databázový analytik   2 2 1   5 

Systémový programátor    1    1 

Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných 

technológií 
   2    2 

IKT tester  2 2     4 

Operátor klientskej podpory   1     1 

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej 

prevádzky a služieb 
    1   1 

18  1 2 2 3 5  13 

Odborný pracovník pre riadenie rizík v poisťovníctve    1    1 

Odborný pracovník v oblasti dôchodkového sporenia   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 pre dôchodkové sporenie    1    1 

Pracovník pri priehradke v bankovníctve  1      1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti dôchodkového 

sporenia 
     1  1 

Špecialista menovej a finančnej štatistiky      1  1 

Odborný pracovník pre zaistenie     1   1 

Hypotekárny špecialista v bankovníctve   1     1 

Špecialista na ochranu pred legalizáciou príjmov z 

trestnej činnosti a financovaním terorizmu 
     3  3 

Poradca a predajca bankových produktov a služieb 

pre segment veľkých firemných klientov 
    1   1 

Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie 

podvody 
    1   1 

19   5 4 23 8  40 

Dramaturg      1  1 

Koncertný majster     1   1 

Vedecký pracovník v astronómii      1  1 

Umelecký grafik     4   4 

Bábkoherec     1   1 

Výskumník pamiatkového fondu      1  1 

Inštrumentálny sólista     1   1 

Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)    1    1 

Režisér     2   2 

Umelecký krajčír   2     2 

Sólista opery a operety    2    2 

Šepkár    1    1 

Historik umenia      1  1 

Herec     1   1 

Scénický a kostýmový výtvarník      2  2 

Grafický dizajnér (grafik)     4   4 

Animátor (tvorca animácie)   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 

Vizuálny umelec - fotograf     4   4 

Ilustrátor   1     1 

Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie     2   2 

Dizajnér autorských a solitérnych produktov     3   3 

Kurátor      2  2 

21      2  2 

Odborný pracovník na úseku živnostenského 

podnikania 
     1  1 

Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických 

služieb 
     1  1 

22   11  4 25  40 

Technik vozového parku   1     1 

Odborný pracovník v oblasti štatistiky     3   3 

Špecialista podnikový ekonóm      3  3 

Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej 

štatistiky) 
     3  3 

Špecialista reportingu      2  2 

Administratívny pracovník v advokátskej kancelárii   1     1 

Konzultant pre personálny lízing   1     1 

Supervízor operátorov dát      1  1 

Špecialista reportingu v účtovníctve      3  3 

Špecialista v oblasti vnútornej kontroly      2  2 

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a 

výberu pracovníkov 
     1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní      2  2 

Ekonomický analytik, prognostik      3  3 

Administratívny pracovník v oblasti štatistiky   2     2 

Stenotypistka, zapisovateľka   2     2 

Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov   3     3 

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov   1     1 

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzkového úseku      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 ľudských zdrojov (generalista)     1   1 

Odborný pracovník pre verejné obstarávanie      2  2 

Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva      1  1 

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania      1  1 

23   2 1 2 11  16 

Verejný zdravotník bez špecializácie      2  2 

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch 

centrálneho nervového systému 
     1  1 

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove      1  1 

Pôrodná asistentka bez špecializácie     1   1 

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve     1   1 

Neonatológ      1  1 

Lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie      1  1 

Lekár genetik      1  1 

Rádiológ      1  1 

Klinický fyzik      1  1 

Algeziológ      1  1 

Očný optik   1     1 

Optometrista    1    1 

Ortopedický technik   1     1 

Kardiochirurg      1  1 

24 5 10 14     29 

Kachliar  4      4 

Umývač okien výškových budov 2       2 

Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských 

zariadení 
  2     2 

Výrobca, opravár strelných zbraní   3     3 

Rezbár, modelár  1      1 

Detektív   2     2 

Detektívny koncipient   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 

Inštruktor autoškoly   2     2 

Pedikér  2      2 

Zlatník, klenotník  1      1 

Podológ   2     2 

Pracovník obsluhujúci solárium   2     2 

Keramikár, hrnčiar  2      2 

Drotár 3       3 

Celkový súčet 38 63 204 40 69 187 5 606 

Legenda: 1 - Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov; 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; 21 - Sektorová rada pre verejné služby a správu; 22 - Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment; 

23 - Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby; 24 - Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Podrobnejšie informácie sa uvádzajú v jednotlivých Informáciách tajomníkov. 

3.5.1 Vplyv inovácií a inovačných trendov na charakteristiku, odborné vedomosti 

a odborné zručnosti 

V sledovanom období sa počet kategórií inovácií, ktoré ovplyvnili v revidovaných NŠZ charakteristiku, 

zvýšil na 23. Zo realizovanej analýzy vyplýva, že:  

▪ opäť, ako v predchádzajúcom období, najvýraznejšie (niekoľkonásobne oproti iným kategóriám) 

ovplyvnila charakteristiku NŠZ inovácia „Digitalizácia“, 

▪ najmenej ovplyvnila charakteristiku NŠZ inovácia „Biotechnológia“ a „Koordinovaná realizácia 

opatrení v prípade krízovej situácie“ a 

▪ mesiac, v ktorom autori najviac dopĺňali vplyv inovácií do charakteristiky bol júl 2022. 
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Tabuľka č. 90 Inovácie ovplyvňujúce charakteristiky NŠZ 

Názov kategórie inovácií – vplyv na charakteristiku NŠZ 
Obdobie Spolu 

6/2022 7/2022 8/2022  

3D technológie a materiály 4 15 2 21 

Alternatívne palivá a pohony 9 12 17 38 

Automatizácia 6 25 15 46 

Big Data 30 37 21 88 

Biotechnológia   1 1 

Digitalizácia 84 260 283 627 

Digitálna bezpečnosť 19 37 25 81 

Drony 1 5 1 7 

Gamifikácia  11 6 17 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 4 8 18 30 

Internet vecí (IoT) 10 35 14 59 

Komunikačné siete novej generácie 5 44 50 99 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie 2  2 4 

Nové materiály 19 13 27 59 

Nové metódy 49 69 31 149 

Nové potraviny  11  11 

Robotizácia 8 40 14 62 

Rozvoj informačných technológií 40 40 38 118 

Smart technológie 37 64 48 149 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 1 3 2 6 

Umelá inteligencia 29 43 54 126 

Virtuálna a rozšírená realita 5 15 13 33 

Zelená ekonomika 20 15 11 46 

Celkový súčet 382 802 693 1877 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

V tomto období sa opäť zvýšil počet odborných vedomostí v garantovaných NŠZ, ktoré boli 

ovplyvnené určitou inováciou na 9 298102. Sumárne je možné konštatovať, že:  

 
102 spolu za tri mesiace 
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▪ aj v tomto období, v každom sledovanom mesiaci, opäť najvýraznejšie ovplyvnila odborné 

vedomosti v NŠZ inovácia „Digitalizácia“, 

▪ najmenej ovplyvnila odborné vedomosti v NŠZ inovácia “Nové potraviny“ a inovácia 

„Biotechnológia“, 

▪ mesiac, v ktorom autori najviac zadávali vplyv inovácií na odborné vedomosti bol august 2022. 

Tabuľka č. 91 Inovácie ovplyvňujúce odborné vedomosti v NŠZ 

Názov kategórie inovácií – vplyv na OV 
Obdobie 

Spolu 
6/2022 7/2022 8/2022 

3D technológie a materiály 10 85 44 139 

Alternatívne palivá a pohony 25 74 39 138 

Automatizácia 21 111 205 337 

Big Data 52 151 226 429 

Biotechnológia  20 16 36 

Digitalizácia 365 921 1436 2722 

Digitálna bezpečnosť 32 99 159 290 

Drony 18 12 35 65 

Gamifikácia 3 53 10 66 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 4 71 88 163 

Internet vecí (IoT) 39 125 98 262 

Komunikačné siete novej generácie 16 148 161 325 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 

situácie 
4 25 19 48 

Nové materiály 91 116 90 297 

Nové metódy 178 485 323 986 

Nové potraviny 3 11  14 

Robotizácia 39 198 93 330 

Rozvoj informačných technológií 96 260 494 850 

Smart technológie 85 263 284 632 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 1 21 19 41 

Umelá inteligencia 118 172 245 535 

Virtuálna a rozšírená realita 13 55 49 117 

Zelená ekonomika 51 242 183 476 
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Názov kategórie inovácií – vplyv na OV 
Obdobie 

Spolu 
6/2022 7/2022 8/2022 

Celkový súčet 1264 3718 4316 9298 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

V súvislosti s vplyvom inovácií na odborné zručnosti, v rámci sledovaného obdobia, je možné 

konštatovať, že sa opäť zvýšil aj počet odborných zručností, a to na 9 177. Sumárne je možné 

konštatovať nasledovné:  

▪ opäť najvýraznejšie103 ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia „Digitalizácia“, 

▪ najmenej ovplyvnila odborné zručnosti v NŠZ inovácia „Nové potraviny“ a inovácia 

„Biotechnológia, 

▪ mesiac, v ktorom autori najviac zadávali vplyv inovácií na odborné vedomosti bol júl 2022. 

Tabuľka č. 92 Inovácie ovplyvňujúce odborné zručnosti v NŠZ 

Názov kategórie inovácií – vplyv na OZ 
Obdobie 

Spolu 
6/2022 7/2022 8/2022 

3D technológie a materiály 7 84 38 129 

Alternatívne palivá a pohony 19 74 44 137 

Automatizácia 16 109 205 330 

Big Data 58 228 149 435 

Biotechnológia  11 11 22 

Digitalizácia 352 1027 1135 2514 

Digitálna bezpečnosť 44 172 115 331 

Drony 21 14 32 67 

Gamifikácia 4 48 10 62 

Inovácie ako reakcia na pandémiu 7 82 74 163 

Internet vecí (IoT) 36 133 115 284 

Komunikačné siete novej generácie 11 114 144 269 

Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej situácie 5 22 22 49 

Nové materiály 72 100 86 258 

Nové metódy 183 608 217 1008 

Nové potraviny 3 11  14 

 
103 a to v každom zo sledovaných mesiacov 
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Názov kategórie inovácií – vplyv na OZ 
Obdobie 

Spolu 
6/2022 7/2022 8/2022 

Robotizácia 44 200 131 375 

Rozvoj informačných technológií 128 585 259 972 

Smart technológie 74 261 301 636 

Technológia distribuovaných záznamov a blockchain 2 19 18 39 

Umelá inteligencia 112 178 269 559 

Virtuálna a rozšírená realita 9 47 51 107 

Zelená ekonomika 44 180 193 417 

Celkový súčet 1251 4307 3619 9177 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 2022 

Sumárna tabuľka (uvedená nižšie) zobrazuje informácie o počtoch schválených/zamietnutých 

návrhov, resp. o počtoch návrhov, ktoré v databáze už existovali, a to všetko v rámci napojenia na 

NŠZ. Spolu za všetky tri mesiace bolo do IS NSP/SRI zadaných 6 832 návrhov inovácií k NŠZ. Najviac 

návrhov pridali experti v rámci Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie (544). 

Naopak, najmenej návrhov pridali experti v rámci Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, 

geológiu (1), nakoľko sa tejto problematike už nepotrebovali v sledovanom období venovať. 

Všetky vyššie uvedené informácie poukazujú na fakt, že najväčšie zmeny v NŠZ v tomto období 

súviseli s priraďovaním a poukázaním vplyvu inovácií na charakteristiku, odborné vedomosti 

a odborné zručnosti.
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Tabuľka č. 93 Počet schválených/zamietnutých inovácií z návrhov, resp. návrhy inovácií k NŠZ 

Názov kategórie inovácií 
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3D technológie a materiály 7 5  1 13 59 7 1 12 79 21   10 31 123 

Alternatívne palivá a pohony 14 1  1 16 56 3 2 11 72 36 2  8 46 134 

Automatizácia 16 1   17 75 16 2 12 105 106 8 8 33 155 277 

Big Data 51 8 1  60 99 21 7 10 137 74 9 10 11 104 301 

Biotechnológia      11    11 15   1 16 27 

Digitalizácia 303 60 7 46 416 421 113 8 40 582 505 81 27 160 773 1771 

Digitálna bezpečnosť 60 15  2 77 66 20 5 7 98 49 12 7 15 83 258 

Drony 19    19 9 3 1 2 15 22 3  13 38 72 

Gamifikácia 10 5 1  16 5  2 3 10   1 1 2 28 

Inovácie ako reakcia na 

pandémiu 
34   4 38 46 1  6 53 36 3  5 44 135 

Internet vecí (IoT) 33 1 1 2 37 69 23 4 4 100 60 8 3 25 96 233 
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Názov kategórie inovácií 
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Komunikačné siete novej 

generácie 
22 9  4 35 49 22 2 3 76 36 15 5 17 73 184 

Koordinovaná realizácia 

opatrení v prípade krízovej 

situácie 

10  3 1 14 15   1 16 10   9 19 49 

Nové materiály 29 2   31 67 5  7 79 45 1  20 66 176 

Nové metódy 141 17 1 19 178 276 63 10 24 373 95 16 7 45 163 714 

Nové potraviny 3    3 6 5  3 14      17 

Robotizácia 30 5 2 2 39 97 22 18 14 151 59 10 4 27 100 290 

Rozvoj informačných 

technológií 
127 22 1 10 160 201 37 10 10 258 91 19 21 20 151 569 

Smart technológie 105 22 3 7 137 160 33 1 21 215 113 6 1 51 171 523 

Technológia distribuovaných 

záznamov a blockchain 
1    1 6 7 2 4 19 12 3 4 7 26 46 
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Názov kategórie inovácií 
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Umelá inteligencia 69 8  4 81 116 19 4 25 164 111 21 9 63 204 449 

Virtuálna a rozšírená realita 21 3  1 25 25 9 3 15 52 20 7 2 13 42 119 

Zelená ekonomika 44 11   55 144 4 1 2 151 92 2  37 131 337 

Celkový súčet 1149 195 20 104 1468 2078 433 83 236 2830 1608 226 109 591 2534 6832 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 9. 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 najnovších104 údajov poukázala na výrazné zmeny vo vplyve inovácií na odborné 

vedomosti/zručnosti alebo aj charakteristiku (podľa sektorovo kompetenčných úrovní). Podľa 

nastaveného prevodníka105 bol detailne rozanalyzovaný vplyv inovácií na tieto tri oblasti. 

Najväčší vplyv inovácií na odborné vedomosti bol, aj v tomto období, zaznamenaný na vysokej 

sektorovo-kompetenčnej úrovni. V rámci globálnej sektorovo-kompetenčnej úrovni inovácia 

„Digitalizácia“106 opäť najviac ovplyvnila odborné vedomosti, a to znova na úrovni SKKR 7. Aj v tomto 

období boli odborné vedomosti na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni ovplyvňované inováciami 

takmer 6-krát menej ako odborné vedomosti na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni.  

Ďalšie zistenia boli nasledujúce: 

▪ Na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné vedomosti kategória: 

„Digitalizácia“ a o trochu menej „Smart technológie“, 

▪ Na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné vedomosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste to boli „Nové metódy“, 

▪ Na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné vedomosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste to boli taktiež „Nové metódy“, 

▪ Najmenej ovplyvnila odborné vedomosti, v tomto období, inovácia “Nové a inovatívne potraviny” 

a minimálny vplyv mali aj kategórie: “Technológia distribuovaných záznamov a blockchain” a 

“Drony”. 

  

 
104 k 1. 8 .2022 
105 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 
106 čo sa týka kategórie Digitalizácia – najčastejšie bola použitá nasledujúca inovácia: „Digitalizácia, 
softverizácia“, druhou najvyužívanejšou inováciou v tejto kategórii boli: „E-knihy“ 
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Tabuľka č. 94 Vplyv inovácií na odborné vedomosti podľa sektorovo kompetenčných úrovní 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Tabuľka č. 95 Vplyv inovácií na odborné vedomosti podľa výšky SKKR  

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazený počet inovácií v súvislosti s ich vplyvom a využívaním v rámci NŠZ 

pri odborných vedomostiach za jednotlivé sektorové rady.   
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Tabuľka č. 96 Vplyv inovácií na odborné vedomosti – podľa jednotlivých sektorových rád 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 



436 

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najviac prepojení inovácií s odbornými vedomosťami bolo 

identifikovaných opäť za Sektorovú radu vzdelávanie, výchovu a šport (najväčší vplyv mala kategória 

inovácie: „Digitalizácia“) a druhé miesto sa týkalo Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby 

a poisťovníctvo, kde bol zaznamenaný najväčší vplyv taktiež v rámci kategórie inovácie „Digitalizácia“. 

Najmenej prepojení inovácií s odbornými vedomosťami bolo zaznamenaných za Sektorovú radu pre 

stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. 

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu a Sektorová rada pre celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel už v procese realizácie prepojení inovácií s odbornými vedomosťami neboli, 

nakoľko túto aktivitu riešili v predchádzajúcom období a práce na nej už ukončili. Väčšina sektorových 

rád využívala viaceré kategórie inovácií, pričom najviac kategórií inovácií využívala vyššie spomínaná 

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo a Sektorová rada pre sklo, keramiku, 

minerálne výrobky a nekovové materiály. 

Vplyv inovácií bol trochu výraznejší v rámci odborných zručností, pričom sa to týkalo najmä vysoko 

sektorovej kompetenčnej úrovne. Odborné zručnosti opäť najviac ovplyvnila inovácia „Digitalizácia“, 

a to najmä na úrovni SKKR 7. V súvislosti so spomínanou kategóriou dominovala podkategória inovácie: 

„Elektronizácia dokumentov“ a druhou najvyužívanejšou inováciou v tejto kategórii bola „Digitalizácia, 

softverizácia“. 
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Tabuľka č. 97 Vplyv inovácií na odborné zručnosti podľa sektorovo kompetenčných úrovní  

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Tabuľka č. 98 Vplyv inovácií na odborné zručnosti podľa výšky SKKR  

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 

Ďalšie zistenia boli nasledovné: 

▪ Na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné zručnosti kategória: „Smart 

technológie“, na druhom mieste išlo o „Digitalizáciu“, 

▪ Na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni opäť najviac ovplyvnila odborné zručnosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Rozvoj informačných technológií“, 

▪ Na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila odborné zručnosti kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Nové metódy“, 

▪ Najmenej ovplyvnila odborné zručnosti, v tomto období, inovácia “Nové a inovatívne potraviny” a 

minimálny vplyv mali aj kategórie: “Biotechnológia” a “Technológia distribuovaných záznamov a 

blockchain”. 
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Tabuľka č. 99 Vplyv inovácií na odborné zručnosti – podľa jednotlivých sektorových rád 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že v sledovanom období bolo najviac prepojení inovácií 

s odbornými zručnosťami zrealizovaných v Sektorovej rade pre verejné služby a správu (pričom 

najväčší vplyv na odborné zručnosti tu mala kategória inovácie: „Rozvoj informačných 

technológií“), druhé miesto patrilo Sektorovej rade pre vzdelávanie, výchovu a šport – s najväčším 

vplyvom kategórie inovácie „Digitalizácia“ na odborné zručnosti. Najmenej prepojení inovácií 

s odbornými zručnosťami bolo zaznamenaných v Sektorovej rade remeslá a osobné služby.  

Najvýznamnejšou kategóriou inovácií, ktorá vo všeobecnosti ovplyvnila odborné zručnosti v rôznych 

NŠZ vo viacerých sektorových radách, bola opäť „Digitalizácia“, pričom významnou inováciou boli aj 

„Nové metódy“. Na druhej strane najmenej ovplyvnili odborné zručnosti nasledujúce tri inovácie: 

„Nové a inovatívne potraviny“, „Biotechnológia“ a „Technológia distribuovaných záznamov 

a blockchain“.  

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu, Sektorová rada pre celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel a Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie už v procese 

realizácie prepojení inovácií s odbornými zručnosťami neboli, nakoľko túto aktivitu riešili v 

predchádzajúcich obdobiach a práce na nej už ukončili. 

V rámci vplyvu inovácií na charakteristiky NŠZ boli najviac ovplyvnené NŠZ v rámci vysokej sektorovo 

kompetenčnej úrovne (konkrétne SKKR 7) a najčastejšie ich ovplyvnila „Digitalizácia“. V tejto kategórii 

dominovala inovácia „Online interná a externá komunikácia“ a druhou najvplyvnejšou kategóriou 

inovácií boli „Nové metódy“ a v rámci nich inovácia „SMART Work“. 
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Tabuľka č. 100 Vplyv inovácií na charakteristiku podľa sektorovo kompetenčných úrovní 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 
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Tabuľka č. 101 Vplyv inovácií na charakteristiku podľa výšky SKKR  

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022 – sumárne za 24 sektorových rád 

Ďalšie zistenia boli nasledovné: 

▪ Na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila charakteristiku kategória: „Smart 

technológie“, na druhom mieste išlo o „Digitalizáciu“, 

▪ Na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila charakteristiku kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Smart technológie“, 

▪ Na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni najviac ovplyvnila charakteristiku opäť kategória: 

„Digitalizácia“, na druhom mieste išlo o „Nové metódy“, 
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▪ Najmenej ovplyvnila charakteristiku inovácia “Koordinovaná realizácia opatrení v prípade krízovej 

situácie” a minimálny vplyv mali aj kategórie: “Technológia distribuovaných záznamov a 

blockchain” a “Drony”. 

3.5.3 Vyhodnotenie vplyvu inovácií a inovačných trendov na všeobecné kľúčové 

kompetencie a špecifické kľúčové kompetencie podľa sektorovo-kompetenčných 

úrovní 

V tejto podkapitole je vyhodnotený vplyv inovácií a inovačných trendov osobitne za všeobecné 

kľúčové kompetencie107 a špecifické kľúčové kompetencie108 podľa stanovených sektorovo 

kompetenčných úrovní109 (súvisiacich s výškou SKKR).  

Vplyv inovácií na všeobecné kľúčové kompetencie 

Vplyv inovácií na kompetencie a gramotnosti s priamym prepojením na odborné vedomosti a odborné 

zručnosti bol rôzny. Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje, že najviac bola inováciami ovplyvnená opäť 

„Environmentálna gramotnosť“, a to na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. Druhý najväčší vplyv 

mala inovácia „Digitálna gramotnosť“. Najmenej boli inováciami ovplyvnené „Osobnostné 

a emocionálne kompetencie“, a to na nízkej sektorovo kompetenčnej úrovni.  

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že v tomto období boli všeobecné kľúčové kompetencie najviac 

ovplyvnené inováciami v rámci vysokej sektorovo kompetenčnej úrovne, o viac ako polovicu oproti tým 

na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni. Stále pokračuje trend, že čím je vyššia sektorovo 

kompetenčná úroveň, tým vyšší počet inovácií bol (aj v rámci samotných odborných vedomostí 

a odborných zručností) uvedený v garantovaných110 NŠZ.  

  

 
107 týkajúce sa kompetencií a gramotností dôležitých pri rôznorodej ľudskej činnosti, vrátane výkonu 
zamestnaní 
108 týkajúce sa schopností a zdatností, ktoré sú žiadané pri vybraných zamestnaniach 
109 nízka sektorovo kompetenčná úroveň (2 – 3 SKKR), stredná sektorovo kompetenčná úroveň (4 – 5 SKKR), 
vysoká sektorovo kompetenčná úroveň (6 – 8 SKKR) 
110 schválených sektorovými radami  



444 

Tabuľka č. 102 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 542 2058 5341 7941 

Ekonomická a finančná gramotnosť 368 1029 2302 3699 

Environmentálna gramotnosť 837 2517 5520 8874 

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk 445 1929 5072 7446 

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk 403 1671 4637 6711 

Matematická gramotnosť 437 1811 5191 7439 

Mediálna gramotnosť 311 1236 4095 5642 

Občianske kompetencie 524 1924 5237 7685 

Osobnostné a emocionálne kompetencie 200 934 1795 2929 

Schopnosť učiť sa 436 1848 5399 7683 

Sociálne kompetencie 390 1684 4447 6521 

Technická gramotnosť 861 2110 3128 6099 

Zdravotná gramotnosť 441 1703 4301 6445 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022  

Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie 

Vplyv inovácií na špecifické kľúčové kompetencie111 bol rozličný a bol posudzovaný vzhľadom na tri 

úrovne: elementárnu, pokročilú a vysokú. Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že v rámci elementárnej 

úrovne bola najviac inováciami ovplyvnená opäť „Tvorivosť (kreativita)“, pričom najviac to bolo 

zrejmé na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. Druhou, inováciami najviac ovplyvnenou 

špecifickou kľúčovou kompetenciou bola „Manuálna zručnosť“. Najmenej bol inováciami ovplyvnený 

Talent. V nadväznosti na rozdelenie 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.  

  

 
111 a to priamo prepojením na odborné vedomosti a odborné zručnosti 
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Tabuľka č. 103 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 24 133 741 898 

Telesná zdatnosť 127 386 386 899 

Manuálna zručnosť 79 413 879 1371 

Talent 18 82 240 340 

Tvorivosť (kreativita) 163 613 768 1544 

Manažérske kompetencie - Organizovanie a plánovanie práce 423 776 84 1283 

Manažérske kompetencie - Vodcovské schopnosti 8 132 397 537 

Manažérske kompetencie - Schopnosť prijímať rozhodnutia 

a niesť zodpovednosť 168 273 11 452 

Myslenie - Analytické myslenie 190 553 15 758 

Myslenie - Kritické myslenie 29 290 196 515 

Myslenie - Strategické a koncepčné myslenie 141 526 53 720 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022  

Pri bližšom pohľade na vplyv inovácií v súvislosti so špecifickými kľúčovými kompetenciami112, pri 

odborných vedomostiach alebo iba odborných zručnostiach je možné konštatovať rozdielny trend ako 

pri všeobecných kľúčových kompetenciách. Čo sa týka odborných vedomostí, vplyv inovácií v rámci 

elementárnej úrovne sa v najväčšej miere objavil na strednej sektorovo kompetenčnej úrovni. Pri 

posúdení vplyvu inovácií cez odborné zručnosti je možné konštatovať, že v tomto prípade bola 

najvyššia miera vplyvu zaznamenaná na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. 

Z nižšie uvedenej tabuľky, v rámci pokročilej úrovne vyplýva, že najviac, cez odborné vedomosti a 

odborné zručnosti, bola inováciami opäť ovplyvnená „Tvorivosť (kreativita)“, pričom najviac to bolo 

zrejmé na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. Najmenej bol inováciami ovplyvnený opäť 

„Talent“. Vo všeobecnosti boli inováciami najviac ovplyvnené špecifické kľúčové kompetencie na 

pokročilej úrovni v rámci vysokej sektorovo kompetenčnej úrovne.  

  

 
112 na elementárnej úrovni 
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Tabuľka č. 104 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 4 290 839 1133 

Telesná zdatnosť 283 391 549 1223 

Manuálna zručnosť 672 1600 774 3046 

Talent 15 75 338 428 

Tvorivosť (kreativita) 137 1053 4410 5600 

Manažérske kompetencie - Organizovanie a plánovanie práce 98 1335 2626 4059 

Manažérske kompetencie - Vodcovské schopnosti 2 428 2373 2803 

Manažérske kompetencie - Schopnosť prijímať rozhodnutia 

a niesť zodpovednosť 75 791 829 1695 

Myslenie - Analytické myslenie 115 1745 1988 3848 

Myslenie - Kritické myslenie 6 385 2141 2532 

Myslenie - Strategické a koncepčné myslenie 37 1193 2241 3471 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022  

Ak sa posudzujú špecifické kľúčové kompetencie na pokročilej úrovni, ktoré vychádzajú iba 

z odborných vedomostí alebo iba z odborných zručností, je možné konštatovať rovnaký trend ako pri 

všeobecných kľúčových kompetenciách. Vplyv inovácií sa v najväčšej miere objavil na vysoko sektorovo 

kompetenčnej úrovni – čo sa týka aj odborných vedomostí, aj odborných zručností. 

Tabuľka č. 105 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 0 190 190 

Telesná zdatnosť 44 100 127 271 

Manuálna zručnosť 363 237 564 1164 

Talent 11 59 130 200 

Tvorivosť (kreativita) 19 166 2199 2384 
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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

 

Manažérske kompetencie - Organizovanie a plánovanie práce 5 391 3799 4195 

Manažérske kompetencie - Vodcovské schopnosti 2 196 1755 1953 

Manažérske kompetencie - Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť 

zodpovednosť 5 262 2139 2406 

Myslenie - Analytické myslenie 1 294 4625 4920 

Myslenie - Kritické myslenie 0 118 1447 1565 

Myslenie - Strategické a koncepčné myslenie 6 88 2554 2648 

Zdroj: Realizačný tím SRI, stav k 1. 8. 2022  

V vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že rámci vysokej úrovne špecifických kľúčových kompetencií bola 

najviac inováciami ovplyvnená kompetencia: „Manažérske kompetencie - Organizovanie 

a plánovanie práce“, pričom najviac to bolo zrejmé na vysokej sektorovo kompetenčnej úrovni. 

Najmenej bola inováciami opäť ovplyvnená Podnikavosť. Pri analyzovaní vplyvu inovácií na špecifické 

kľúčové kompetencie na vysokej úrovni, ktoré vychádzali zvlášť z odborných vedomostí a zvlášť 

z odborných zručností, je možné konštatovať rovnaký trend ako pri všeobecných kľúčových 

kompetenciách. 

3.5.4 Priebežné vyhodnotenie rozsahu využívania zručností – podľa expertov 

Do 9. augusta 2022 bol ďalšími expertmi113 vyplnený formulár o rozsahu využívania odborných 

zručností v rámci vybraných NŠZ (v %-tuálnom vyjadrení), ktorý vypĺňali s ohľadom na vlastné 

skúsenosti a názor. Kým v predchádzajúcom období114 vyplnilo dotazník 109 expertov v rámci 735 NŠZ 

predmetný formulár, ku dňu 9. 8. 2022, vyplnilo formulár už 143 expertov, a to v rámci až 1 064 

garantovaných NŠZ. 

V súvislosti s priebežným vyhodnotením je možné konštatovať nasledovné:  

▪ v rámci 59-tich hlavných kategórií odborných zručností bol vyplnený rozsah využívania u 10 391 

odborných zručností v rámci vybraných NŠZ, 

 
113 najmä autormi 
114 do 20. mája 2022 
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▪ najviac expertov (18) vyplnilo predmetný formulár v rámci Sektorovej rady pre verejné služby a 

správu a bolo to zároveň aj za najvyšší počet NŠZ (113)115, 

▪ aktívnymi boli aj autori/experti zo sektorových rád pre: Vzdelanie, výchovu a šport (41 NŠZ a 13 

expertov); Administratíva, ekonomika, manažment (79 NŠZ a 11 expertov) a 

▪ najmenej autorov predmetný formulár vyplnilo v rámci Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné 

prostredie (3 NŠZ a 1 expert). 

Nasledujúcu Priebežnú správu bude zisťovanie ukončené a budú prezentované finálne výsledky. 

Tabuľka č. 106 Rozsah využívania zručností podľa expertov ku dňu 9. 8. 2022 

 
Zdroj: Realizačný tím SRI, sumárne za 24 sektorových rád 

 
115 táto Sektorová rada si drží prvenstvo od minulého sledovaného obdobia 
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3.5.5 Priebežné vyhodnotenie vplyvu inovácií na zručnosti – podľa expertov 

Do 9. augusta 2022 bol expertmi116 vyplnený aj formulár o vplyve jednotlivých kategórií inovácií117 na 

odborné zručnosti118, a to bez ohľadu na zamestnanie (v %-tuálnom vyjadrení), ktorý vypĺňali taktiež 

podľa vlastných skúseností a názoru. Kým v predchádzajúcom období (do 20. mája 2022) vyplnilo 

formulár 219 expertov, ku dňu 9. 8. 2022 vyplnil formulár naviac ešte jeden expert, čiže spolu 220 

expertov. 

V súvislosti s priebežným vyhodnotením je možné konštatovať, že oproti minulému obdobiu nastali 

mierne zmeny, a to takéto:  

▪ podľa názoru expertov majú najväčší vplyv na odborné zručnosti nasledovné inovácie: 

„Digitalizácia“, „Smart technológie“ a „Umelá inteligencia“, 

▪ najmenší vplyv majú na odborné zručnosti inovácie119 – „Nové a inovatívne potraviny“ a 

„Gamifikácia“. 

  

 
116 najmä autormi 
117 ktoré vedeli zhodnotiť 
118 v súvislosti s určením ťažiska požiadaviek na výkon činností v národnom hospodárstve v súčasnom období, 
resp. v blízkej budúcnosti 
119 rovnaké ako v predchádzajúcom období 
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Schéma č. 1 Znázornenie vplyvu inovácií na odborné zručnosti podľa expertov k 9. 8. 2022 

 

Zdroj: Realizačný tím SRI, sumárne za 24 sektorových rád 

Nasledujúcu Priebežnú správu bude zisťovanie ukončené a budú prezentované finálne výsledky. 

3.6 Správa kompetenčného modelu 

Databázy kompetenčného modelu sa v rámci ich položiek menili už iba minimálne. V prípade potreby 

doplnenia do databázy išlo najmä o novú alebo napríklad aj budúcu odbornú vedomosť/odbornú 

zručnosť, ktorú autor následne napojil na inováciu v rámci vybraného NŠZ. Preformulovanie položiek 

v databáze bolo taktiež minimálne, využívali sa najmä už iba databázové odborné vedomosti/zručnosti. 
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3.7 Tvorba a aktualizácia sústavy povolaní 

V sledovanom období bola zrealizovaná analýza povolaní v súvislosti s priraďovaním garantovaných 

NŠZ za Sektorovú radu pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Následne na to boli 

identifikované prepojenia povolaní na akreditované programy ďalšieho vzdelávania, rovnako ako aj na 

odbory vzdelávania, ktoré pripravujú na výkon zamestnaní v tomto sektore. 

3.7.1 Povolania a ich prepojenie v Sektorovej rade pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené povolania zo sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

ku dňu 1. augusta 2022. Ide o zoznam 23-och povolaní, pričom je zrejmé, že takmer polovica povolaní 

je používaná aj v iných sektorových radách (najčastejšie sa využívalo povolanie „Mechanik 

priemyselných strojov a zariadení “, a to v rámci 8-ich sektorových rád). Tak ako v predchádzajúcich 

prípadoch, všetky povolania vstúpili do zoznamu na základe vyhodnotenia k priradeným 

garantovaným NŠZ.  

Tabuľka č. 107 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

P.č. Názov povolania 
Počet 
NŠZ 

Počet 
sektorových 

rád 
Vstup 

1 Biológ (botanik, zoológ, farmakológ) 4 4 NŠZ 

2 Farmár 1 1 NŠZ 

3 Geológ (geofyzik) 1 2 NŠZ 

4 Chovateľ  7 1 NŠZ 

5 Kováč 1 2 NŠZ 

6 Likvidátor škodcov a buriny 1 1 NŠZ 

7 Manažér v oblasti veterinárnych činností 1 1 NŠZ 

8 Manažér v poľnohospodárstve  5 1 NŠZ 

9 Mechanik priemyselných strojov a zariadení  2 8 NŠZ 

10 Operátor pojazdného zariadenia 3 3 NŠZ 

11 Ošetrovateľ, tréner zvierat  6 3 NŠZ 

12 Ovocinár, vinohradník 2 1 NŠZ 

13 Pestovateľ poľných plodín 2 1 NŠZ 

14 Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve 6 2 NŠZ 

15 Predavač 1 6 NŠZ 

16 Rybár  2 1 NŠZ 

17 Špecialista poľnohospodárstva 11 1 NŠZ 

18 Technik poľnohospodárstva 7 1 NŠZ 

19 Včelár 1 1 NŠZ 
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P.č. Názov povolania 
Počet 
NŠZ 

Počet 
sektorových 

rád 
Vstup 

20 Veterinárny lekár 3 1 NŠZ 

21 Veterinárny technik 4 1 NŠZ 

22 Vrcholový manažér organizácie 1 3 NŠZ 

23 Záhradník 4 1 NŠZ 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Z nasledujúcej tabuľky je zrejmé, že najviac zamestnaní bolo priradených pod povolanie „Špecialista 

poľnohospodárstva“ (11).  

Tabuľka č. 108 Zoznam povolaní s priradenými garantovanými NŠZ v Sektorovej rade pre 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

Biológ (botanik, zoológ, farmakológ) 

2131005 Botanik 

2131006 Zoológ 

2131009 Fytopatológ 

3141002 Technik v oblasti plemenárskej biológie 

Farmár 

6330000 Farmár v zmiešanom hospodárstve 

Geológ (geofyzik) 

2114002 Pedológ, pôdoznalec  

Chovateľ  

6121001 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz 

6121002 Chovateľ ošípaných 

6121003 Dojič kráv, oviec a kôz 

6122000 Chovateľ hydiny 

6129001 Chovateľ cudzokrajných zvierat (okrem chovateľa v zoologickej záhrade) 

6129002 Chovateľ vtákov 

6130000 Chovateľ v zmiešanom hospodárstve 

Kováč 

7221003 Kováč, podkúvač 

Likvidátor škodcov a buriny 

7544004 Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov 

Manažér v oblasti veterinárnych činností 

1439011 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností 

Manažér v poľnohospodárstve  

1311001 Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby 

1311002 Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby 

1311003 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve 

1311004 Riadiaci pracovník (manažér) poľnohospodárskej techniky 

1312000 Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre 

Mechanik priemyselných strojov a zariadení  
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

7233001 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení 

7233011 Agromechatronik  

Operátor pojazdného zariadenia 

8341001 Kombajnista 

8341002 Traktorista (poľnohospodárstvo) 

8341003 Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu) 

Ošetrovateľ, tréner zvierat  

3240005 Kynológ 

5164001 Ošetrovateľ v zoologickej záhrade 

5164003 Ošetrovateľ koní a jazdec 

5164004 Tréner koní 

5164005 Chovateľ a cvičiteľ psov 

5164006 Ošetrovateľ laboratórnych zvierat 

Ovocinár, vinohradník 

6112001 Vinohradník 

6112002 Ovocinár 

Pestovateľ poľných plodín 

6111000 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 

6112003 Pestovateľ chmeľu 

Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve 

9211000 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe 

9212000 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe 

9213000 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve 

9214000 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve 

9216000 Pomocný pracovník v akvakultúre 

9629008 Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat) 

Predavač 

5223006 Predavač a aranžér kvetov s inkasom 

Rybár  

6221000 Pracovník v akvakultúre 

6222000 Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách  

Špecialista poľnohospodárstva 

2132001 Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm 

2132002 Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik 

2132003 Špecialista výživy a technológie výroby krmív 

2132004 Špecialista v oblasti záhradníctva 

2132011 Špecialista v akvakultúre (ichtyológ) 

2132012 Špecialista agrochemickej kontroly 

2132013 Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia 

2132016 Manažér závlah 

2132017 Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo 

2132018 Poradca pre pôdohospodárstvo 

2132019 Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel 

Technik poľnohospodárstva 

3142001 Vedúci strediska v poľnohospodárstve 
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Povolania a k nim priradené aktuálne garantované NŠZ spolu s kódom SK ISCO-08 

3142002 Technik v rastlinnej výrobe 

3142003 Technik v živočíšnej výrobe 

3142004 Technik v oblasti záhradníctva 

3142005 Fytoinšpektor 

3142009 Technik pre precízne poľnohospodárstvo 

3143011 Technik v akvakultúre 

Včelár 

6123000 Včelár 

Veterinárny lekár 

2250001 Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe 

2250002 Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky 

2250003 Úradný veterinárny lekár 

Veterinárny technik 

3240001 Veterinárny technik 

3240002 Úradný veterinárny asistent 

3240003 Inseminačný technik 

3240004 Inšpektor plemenárskej inšpekcie 

Vrcholový manažér organizácie 

1120005 Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku) 

Záhradník 

6113001 Záhradník - pestovateľ sadbového materiálu 

6113002 Záhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevín 

6113003 Realizátor záhradných a krajinných úprav 

6113004 Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín 
Poznámka: Na účely analýzy sú uvedené iba také zamestnania, ktoré patria pod vybrané povolania v rámci garancie 
Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. 
Zdroj: Realizačný tím SRI 

V súvislosti s akreditovanými programami ďalšieho vzdelávania bolo, v rámci vybraného sektora, pre 

32 zamestnaní priradených 135 akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania, čo je relatívne 

vysoký počet, ak sa porovnajú predchádzajúce analýzy sektorov. Najvyšší počet ponúk bol pre 

zamestnanie „Farmár v zmiešanom hospodárstve” (20), na druhom mieste to bolo pre zamestnanie 

„Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku)” (15).  

Tabuľka č. 109 Počty priradených programov ďalšieho vzdelávania k NŠZ v sektore 
poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

P. č Názov NŠZ 

Počet 
priradených 
programov 

ďalšieho 
vzdelávania 

1 Farmár v zmiešanom hospodárstve 20 

2 Chovateľ a cvičiteľ psov 1 

3 Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec a kôz 4 

4 Chovateľ ošípaných 2 
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P. č Názov NŠZ 

Počet 
priradených 
programov 

ďalšieho 
vzdelávania 

5 Chovateľ v zmiešanom hospodárstve 1 

6 Likvidátor pôvodcov chorôb a škodcov 4 

7 Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení 1 

8 Ošetrovateľ koní a jazdec 1 

9 Ovocinár 2 

10 Pestovateľ poľných plodín a zeleniny 1 

11 Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe 2 

12 Pomocný pracovník v sadovníctve a záhradníctve 2 

13 Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve 2 

14 Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe 2 

15 Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby 9 

16 Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve 6 

17 Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby 9 

18 Riadiaci pracovník v poľnohospodárstve (riaditeľ podniku) 15 

19 Špecialista klasifikácie jatočne opracovaných tiel 1 

20 Špecialista pre precízne poľnohospodárstvo 1 

21 Špecialista v oblasti plemenárskej práce a šľachtenia 1 

22 Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm 2 

23 Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik 1 

24 Špecialista výživy a technológie výroby krmív 1 

25 Technik pre precízne poľnohospodárstvo 1 

26 Úradný veterinárny asistent 2 

27 Včelár 11 

28 Vedúci strediska v poľnohospodárstve 1 

29 Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe 4 

30 Záhradník - pestovateľ jedlých húb, aromatických a liečivých rastlín 9 

31 Záhradník - pestovateľ okrasných rastlín a drevín 9 

32 Záhradník - pestovateľ sadbového materiálu 7 

Celkový súčet 135 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty priradených stredoškolských alebo vysokoškolských odborov 

vzdelania (v rámci vybraného sektora) k povolaniam, pričom je zrejmé, že prevládajú stredoškolské 

odbory. Najvyšší počet študijných odborov (17) je určený pre povolanie „Špecialista 

poľnohospodárstva”. Na druhej strane, stredoškolské odbory vzdelania boli najviac priradené 

k povolaniu „Záhradník“ (13).  
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Tabuľka č. 110 Počty priradených odborov vzdelania k povolaniam v sektore poľnohospodárstvo, 
veterinárstvo a rybolov 

Názov povolania 
Odbor vzdelania 

stredoškolský 
(počty) 

Študijný odbor - 
vysokoškolský 

(počty) 

Celkový 
súčet 

Farmár 3 - 3 

Chovateľ  11 1 12 

Manažér v poľnohospodárstve  12 - 12 

Mechanik priemyselných strojov a zariadení  3 - 3 

Ošetrovateľ, tréner zvierat  3 1 4 

Ovocinár, vinohradník 8 - 8 

Pestovateľ poľných plodín 4 1 5 

Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a 
lesníctve 1 - 1 

Rybár  4 - 4 

Špecialista poľnohospodárstva - 17 17 

Technik poľnohospodárstva 3 10 13 

Včelár 1 - 1 

Veterinárny lekár - 7 7 

Veterinárny technik 9 - 9 

Záhradník 13 3 16 

Celkový súčet 75 40 115 

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.14 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 

- verejný portál – zmena architektúry riešenia – WordPress. 

▪ 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. 15, 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 – stratégie, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie - Inovácie, 

▪ analýza a návrh riešenia častí: 

- verejný portál – stratégie, 

- modul Tvorba a revízia NŠZ – porovnanie - Inovácie, 

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 

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.  
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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.  

Realizačný tím SRI okrem cyklických úloh spočívajúcich v metodickom usmerňovaní tvorby a revízie 

NŠZ, zameral pozornosť na externé súvislosti, ktoré majú priamy dopad na manažment klasifikácií 

a číselníkov. Vzhľadom na jedinečnosť projektových aktivít a prístupov systémového riešenia 

monitorovania potrieb trhu práce je nevyhnutné hľadať inšpiráciu a trendy v rámci medzinárodných 

skúseností a implementovať osvedčené prvky do národného riešenia.  

Medzinárodnú dobrú prax získal Realizačný tím SRI analýzou klasifikácie zamestnaní Poľskej republiky, 

keďže v rámci aktualizácie klasifikácie SK ISCO-08 tvorila jeden zo zdrojov nových zamestnaní na trhu 

práce. Predmetom analýzy boli ostatné klasifikačné zmeny zavedené jej poslednou aktualizáciou a 

nástroje, ktoré sú pre používateľov k dispozícii na jej správne používanie.  

Ďalšou nosnou témou príbuzného charakteru je revízia Štatistickej klasifikácie produktov podľa 

činností (CPA) - (ďalej len „klasifikácia produkcie CPA“). Táto klasifikácia je súčasťou klasifikačného 

kontextu každého NŠZ, keďže je nevyhnutné poznať, aké produkty, resp. tovary a služby, súvisia 

s jednotlivými NŠZ. Táto klasifikácia je priamo prepojená so Štatistickou klasifikáciou ekonomických 

činností SK NACE Rev.2 (ďalej len „klasifikácia SK NACE Rev.2“), ktorej revízia sekundárne vyvoláva 

štrukturálne zmeny v klasifikácii produkcie CPA. 

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 šestnásteho 

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. 



460 

4.1.1 Sekcia SRI Novinky a Médiá 

V sekcii SRI Novinky boli za sledované obdobie doplnené články v poradí už z desiatych rokovaní 

sektorových rád a články o výstupoch z rankingu škôl podľa sektorov. V sekcii Médiá boli v tomto 

sledovanom období publikované články, ktoré chýbali po zmene architektúry riešenia verejného 

portálu. V časti prehľad revidovaných a novovytvorených NŠZ boli aktualizované zoznamy NŠZ pre 

etapy XXX. až XXXII. Zároveň boli aktualizované zoznamy revidovaných a novovytvorených NŠZ pre 

jednotlivé sektorové rady. Do časti O sektore boli pridané články Vplyv pandémie koronavírusu na trh 

práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach a Dynamika úrovne a 

špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021 pre každú sektorovú 

radu. 

Zoznam pridaných článkov v časti Novinky SRI: 

▪ Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na 

pracovných miestach, 

▪ Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore administratíva, ekonomika, manažment, 

▪ DOLEŽITOSŤ VZDELÁVANIA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV V SEKTORE HUTNÍCTVA, ZLIEVARENSTVA 

A KOVÁČSTVA, 

▪ Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 

a 2021, 

▪ Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na 

pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI, 

▪ Vzdelávanie a jeho vplyv na kvalitu pracovnej sily v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXII. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXI. etape tvorby a revízie, 

▪ Schválené národné štandardy zamestnaní v XXX. etape tvorby a revízie, 

▪ Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK, 

▪ O kvalitných absolventov v sektore drevo/lesy bude vždy záujem, 

▪ Ktoré školy poskytujú najlepších energetikov pre trh práce?, 

▪ Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály predstavuje Hodnotenie 

poskytovateľov vzdelávania, 

▪ Najlepší slovenskí elektrotechnici študovali na týchto školách, 

▪ Hodnotenie škôl ako nástroj na zlepšenie ich činnosti, 

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport sa podieľa na rankingu vzdelávania, 
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▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport sa zamerala na podporu sektorových partnerstiev, 

▪ Potenciál zamestnania v stavebníctve je veľký – kde možno dostať najlepšie vzdelanie?, 

▪ V duálnom systéme vzdelávania vidí cestu aj Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo 

a rybolov, 

▪ Technické vzdelávanie by malo byť realizované hravou formou, aby zaujalo deti a mládež, 

▪ Unifikovaný nástroj pre Sektorové rady, 

▪ Podpora duálneho vzdelávania v sektore administratíva, ekonomika a manažment, 

▪ Inovačné vplyvy podnecujú vznik nových zamestnaní v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb, 

▪ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu si uvedomuje nevyhnutnosť nastavenia kvalitného 

vzdelávania, 

▪ Komorné rokovanie Sektorovej rady pre papier a polygrafiu, 

▪ Prezentujeme opatrenia zo sektorovej stratégie, 

▪ Sektor pre verejnú správu a služby potrebuje absolventov so širokým zameraním, 

▪ Chýbajúca kvalifikovaná pracovná sila v sektore obchodu a cestovného ruchu, 

▪ Ukrajinskí podnikatelia si našli spôsob ako podnikať na Slovensku, 

▪ Nedostatok rušňovodičov pomôže vyriešiť nový učebný odbor v Martine, 

▪ Moderné technológie v sektore voda, odpad a životné prostredie, 

▪ Ako ďalej s duálom v textilnom, odevnom, obuvníckom a kožiarskom sektore, 

▪ NOVÁ STAVEBNÁ LEGISLATÍVA PRINESIE NOVÉ ZAMESTNANIA, 

▪ Lesníci a drevári opäť spoločne naživo, 

▪ Potravinárstvo láka na čistú prácu v bielych plášťoch, 

▪ Mikroelektronika – trendy a rozvoj ľudských zdrojov, 

▪ Spoločensky zodpovedné investovanie ako nový fenomén. 

Zoznam pridaných článkov v časti Médiá: 

▪ Verejná správa potrebuje inovácie, 

▪ Tvrdý dosah koronavírusu na automobilový priemysel, 

▪ Význam vplyvu inovácií na automotive, 

▪ Perspektívu má zdravotníctvo a IT, 

▪ Vplyv inovácií na dopravu a mobilitu. 

Obsahové znenie jednotlivých článkov sa uvádza v Prílohe č. 38 aj s obrázkami a odkazmi priamo na 

články. Ďalšie články budú dopĺňané pravidelne v priebehu ďalších etáp projektu. 
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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. 111 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 
2     

 

2 
pre ťažbu a úpravu 

surovín, geológiu 
1     

 

3 pre potravinárstvo 1 1 1 1   

4 
pre textil, odevy, obuv a 

spracovanie kože 
1 1 1 1  

 

5 
pre lesné hospodárstvo a 

drevospracujúci priemysel 
2 1 1 1  

 

6 
pre celulózo-papierenský 

a polygrafický priemysel 
2 1 1 1  

 

7 pre chémiu a farmáciu 1 1 1 1 1  

8 
pre hutníctvo, 

zlievarenstvo, kováčstvo 
1     

 

9 

pre sklo, keramiku, 

minerálne výrobky, 

nekovové materiály 

1    1 

 

10 
pre automobilový 

priemysel a strojárstvo 
1     

 

11 pre elektrotechniku 2 1 1 1 1 1 

12 
pre energetiku, plyn, 

elektrinu 
1    1 

1 



463 

P.Č. Sektorová rada 

SRI 

Novinky 

článok 

Dokumenty na stiahnutie 
Informačné stránky 

sektorovej rady 

pozvánka prezentácia závery 
zoznam 

členov 

Garantované 

NŠZ 

13 
pre vodu, odpad a životné 

prostredie 
1 1 1 1 1 

 

14 
pre stavebníctvo, 

geodéziu a kartografiu 
2 1 1 1  1 

15 

pre obchod, marketing, 

gastronómiu a cestovný 

ruch 

1 1 1 1   

16 
pre dopravu, logistiku, 

poštové služby 
1 1 1 1  1 

17 

pre informačné 

technológie a 

telekomunikácie 

1 1 1 1   

18 

pre bankovníctvo, 

finančné služby, 

poisťovníctvo 

1 1 1 1 1  

19 
pre kultúru a 

vydavateľstvo 
    1  

20 
pre vzdelávanie, výchovu 

a šport 
2 1 1 1   

21 
pre verejné služby a 

správu 
1    1  

22 
pre administratívu, 

ekonomiku, manažment 
2 1 1 1   

23 
pre zdravotníctvo, 

sociálne služby 
2 1 1 1 1  

24 
pre remeslá a osobné 

služby 
1 1 1 1   

98 Riadiaci výbor SRI        1   

99 Aliancia sektorových rád 5       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, ako členov sektorových rád. 

Zároveň boli aktualizované zoznamy garantovaných NŠZ podľa požiadaviek na vyradenie, pridávanie 

nových, zlučovanie, zverejňovanie nových, rozdeľovanie a presuny NŠZ medzi sektorovými radami. 
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V sledovanom období finišovali desiate rokovania sektorových rád, niektoré rokovania boli 

zrealizované už v predchádzajúcom sledovanom období, preto nie sú články a dokumenty zverejnené 

za 10. rokovania v tejto správe všetky. Chýbajúce články a rokovania boli publikované a spracované do 

priebežnej správy č.14. Súbežne boli dopĺňané stránky o nových etapách schvaľovania NŠZ Alianciou 

a následného zverejňovania nových a revidovaných NŠZ. Zároveň boli pridané články do časti O sektore 

v štruktúre sektorových rád. 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 moduloch alebo častiach 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 1 003 používateľských účtov, z toho bolo 

828 zaregistrovaných používateľov a 175 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 
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reláciu bol za sledované obdobie 28,79. Priemerné trvanie jednej relácie bolo 16 minút 50 sekúnd. 

Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS NSP/SRI v privátnej zóne nasledovný: 

▪ jún 2022 – 54 324 zobrazení, 

▪ júl 2022 – 66 407 zobrazení, 

▪ august 2022 – 82 871 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 203 602 zobrazení stránok v privátnej zóne. V sledovanom období sa 

trend zobrazení prepadol oproti predchádzajúcim mesiacom o cca 30%. V auguste už počet zobrazení 

znovu rástol a tak prepad z dôvodu dovolenkového obdobia pravdepodobne skončil a nasledujúce 

mesiace budú pokračovať v stúpajúcom trende. Samozrejme to bude záležať od plánovaných činností 

na budúce obdobie. 

Priemerný počet stránok verejnej časti na jednu reláciu bol za sledované obdobie 1,66 a priemerné 

trvanie jednej relácie bolo 46 sekúnd. Počas sledovaného obdobia bol počet zobrazení stránok IS 

NSP/SRI vo verejnej zóne nasledovný: 

▪ jún 2021 – 19 526 zobrazení, 

▪ júl 2022 – 14 817 zobrazení, 

▪ august 2022 – 23 301 zobrazení. 

Spolu za sledované obdobie bolo 57 644 zobrazení stránok vo verejnej zóne. Na verejnej stránke počas 

sledovaného obdobia mierne klesol počet zobrazení oproti priemernej úrovni z predchádzajúcich 

mesiacov. Tento pokles bol pravdepodobne spôsobený dovolenkovým obdobím a v nasledujúcom 

období sa očakáva opätovné zvýšenie počtu zobrazení.  

V nasledujúcich tabuľkách je prehľad najnavštevovanejších častí portálu IS NSP/SRI za privátnu 

a verejnú časť. 

Tabuľka č. 112 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI za obdobie jún až august 2022 
celkom 

Poradie Názov stránky 

Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. NŠZ 16 685 34,20% 

2. NSP/SRI 5 899 12,09% 

3. Správa výkazov 4 867 9,98% 
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Poradie Názov stránky 

Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

4. Rozsah využívania zručností 3 815 7,82% 

5. Domov 3 799 7,79% 

6. Správa používateľov 2 339 4,79% 

7. Aktualizácia sektorových stratégií 2 140 4,39% 

8. Záznamy za mesiac 6.2022 1 837 3,77% 

9. Záznamy za mesiac 8.2022 1 564 3,21% 

10. Vykázané záznamy 1 506 3,09% 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 113 Najnavštevovanejšie stránky privátnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov jún až august 
2022 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Jún Júl August 

NŠZ 4 538 6 053 6 094 16 685 

NSP/SRI 2 303 1 592 2 004 5 899 

Správa výkazov 1 681 1 627 1 559 4 867 

Rozsah využívania zručností 866 2 028 921 3 815 

Domov 1 204 1 184 1 411 3 799 

Správa používateľov 717 811 811 2 339 

Aktualizácia sektorových stratégií 1 292 848   2 140 

Záznamy za mesiac 6.2022 850 987   1 837 

Záznamy za mesiac 8.2022     1 564 1 564 

Vykázané záznamy 847 659   1 506 

Záznamy za mesiac 5.2022 1 120     1 120 

Odborné vedomosti     941 941 

Sektorové partnerstvá     765 765 

Odborné zručnosti     762 762 

Záznamy za mesiac 7.2022   747   747 

Celkový súčet 15 418 16 536 16 832 48 786 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok privátnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

jún až august 2022, vyplýva jednoznačná dominancia činností súvisiacich s tvorbou a revíziou NŠZ. 

V prehľade je vidno aj ukončovanie prác na úpravách a aktualizáciách sektorových stratégií v IS 

NSP/SRI. V prehľadoch je významné aj postavenie časti modulu Výkazníctvo a správa používateľov, 

ktoré sa dostali na popredné miesta v rámci jednotlivých mesiacov. Zároveň sa už v prehľade za mesiac 

august začínajú objavovať činnosti spojené s aktualizáciou inovácií v NŠZ pre odborné vedomosti 

a zručnosti spolu so začiatkom nahrávania zozbieraných informácií o sektorových partnerstvách.  
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Tabuľka č. 114 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI za obdobie jún až august 2022 
celkom 

Poradie Názov stránky 

Zobrazenia stránky 

Počet Podiel v % 

1. Karta zamestnania - Národná sústava povolaní 16 579 36,29% 

2. Inovácie - Národná sústava povolaní 6 081 13,31% 

3. O sektore - Národná sústava povolaní 6 067 13,28% 

4. Sektorovo riadené inovácie - Národná sústava povolaní 3 000 6,57% 

5. Register zamestnaní - Národná sústava povolaní 2 769 6,06% 

6. (not set) 2 401 5,26% 

7. Oblasť pre CŽV - Národná sústava povolaní 2 038 4,46% 

8. Garancia - Národná sústava povolaní 1 868 4,09% 

9. Pracovná oblasť - Národná sústava povolaní 1 712 3,75% 

10. Pripomienky a otázky - Národná sústava povolaní 1 440 3,15% 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Tabuľka č. 115 Najnavštevovanejšie stránky verejnej časti IS NSP/SRI podľa mesiacov jún až august 

Zobrazenia stránky  Mesiac 
Celkový súčet 

Názov stránky  Jún Júl August 

Karta zamestnania - Národná sústava povolaní 6 181 4 253 6 145 16 579 

Inovácie - Národná sústava povolaní 1 554 2 173 2 354 6 081 

O sektore - Národná sústava povolaní 1 030 1 226 3 811 6 067 

Sektorovo riadené inovácie - Národná sústava 
povolaní 

1 166 908 926 3 000 

Register zamestnaní - Národná sústava povolaní 893 494 1 382 2 769 

(not set) 2 401   2 401 

Oblasť pre CŽV - Národná sústava povolaní 528 589 921 2 038 

Garancia - Národná sústava povolaní 511 555 802 1 868 

Pracovná oblasť - Národná sústava povolaní 642 466 604 1 712 

Pripomienky a otázky - Národná sústava 
povolaní 

 480 960 1 440 

Stránka nebola nájdená - Národná sústava 
povolaní 

630 669  1 299 

Sektorové rady - Národná sústava povolaní 
  430 430 

Celkový súčet 15 536 11 813 18 335 45 684 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Z porovnania prehľadov najnavštevovanejších stránok verejnej časti IS NSP/SRI, v priebehu mesiacov 

jún až august 2022, možno vidieť, že najväčší záujem je o karty národných štandardov zamestnaní. 

Zároveň je možné pozorovať záujem o novú časť prehľadu inovácií. Záujem o zobrazenie informácií 

publikovaných na stránkach o sektorových radách sa presunul na tretie miesto v tomto období. 

Zároveň možno sledovať aj záujem o jednotlivé záložky ako samostatné stránky v časti o sektorových 
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radách. Vzhľadom na realizované zmeny verejnej stránky v predchádzajúcom období je v tabuľke vidno 

už len nové názvy stránok a za mesiac jún ešte nepomenované stránky po zmenách.  

4.2.2 Verejný portál – stratégie 

Vzhľadom na zabezpečenie dostupnosti pripravených aktualizovaných stratégií aj cez verejný portál 

www.sustavapovolani.sk bolo navrhnuté riešenie zobrazenia týchto informácií. Táto zmena 

pozostávala z vytvorenia novej časti stránok a dynamického kontextu podľa rôznych oblastí 

a filtrovania na zabezpečenie dostupnosti pomocou prehľadov.  

4.2.2.1 Verejný portál – úprava menu 

Vzhľadom na rozšírenie verejného portálu o novú časť stratégie bolo potrebné upraviť hlavné menu 

a doplniť novú nosnú časť stratégie. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch.  

Obrázok č. 24 Náhľad na nasadené riešenie Inovácie – verejný portál – úprava menu 

 

Zdroj: IS NSP/SRI 

4.2.2.2 Verejný portál – štruktúra stránok časti stratégie 

Nová časť pre stratégie bola zapracovaná do štruktúry portálu s nasledovnými podstránkami: 

▪ Domovská stránka stratégií, 

- Prehľad stratégií, 

- Zobrazenie bulletinu – manažérske zhrnutie, 

- Formulár na stiahnutie stratégie, 

- Výber zodpovedného subjektu, 

- Výber konkrétnej organizácie, 

- Prehľad podľa sektorov, 

- Prehľad podľa oblastí, 

- Prehľad podľa termínu plnenia, 

- Prehľad aktivít podľa sektorových opatrení, 

- Prehľad aktivít na časovej osi, 

http://www.sustavapovolani.sk/
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- Prehľad aktivít podľa termínu plnenia, 

- Analytická časť k stratégiám, 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

- Vývojové tendencie, 

- Manažérske zhrnutie. 

Jednotlivé stránky tejto časti sú popísané v kapitole návrh riešenia a náhľady na nasadené riešenie sú 

zobrazené v nasledujúcich podkapitolách.  

4.2.2.3 Verejný portál – Domovská stránka stratégií 

Základná stránka je pripravená ako navigačná stránka na prístup k jednotlivým prehľadom a filtrovaní 

zobrazení. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 25 Náhľad na nové riešenie stratégie – domovská stránka 

 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.4 Verejný portál – Prehľad stratégií 

Táto stránka poskytuje prehľad spracovaných a publikovaných 24 sektorových stratégií, možnosť 

zobraziť a stiahnuť bulletin – manažérske zhrnutie a vyžiadať si cez formulár celú stratégiu 

v elektronickej podobe. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 26 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad stratégií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.5 Verejný portál – Zobrazenie bulletinu 

Na tejto stránke je dostupné zobrazenie bulletinu vo forme PDF. a zároveň je možné si aj na tejto 

podstránke stiahnuť bulletin a prostredníctvom formuláru aj celú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov vo 

vybranom sektore. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 27 Náhľad na nové riešenie stratégie – Zobrazenie bulletinu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.2.2.6 Verejný portál – Formulár na stiahnutie stratégie 

Na stiahnutie celej stratégie pripravenej danou sektorovou radou dostane návštevník krátky formulár 

na vyplnenie e-mailu, na ktorý pošle systém odkaz na stiahnutie stratégie a názov zamestnávateľa pre 

potreby štatistiky záujmu o stratégie. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 28 Náhľad na nové riešenie stratégie – Formulár na stiahnutie stratégie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.7 Verejný portál – Výber zodpovedného subjektu 

Na jednoduchšie zobrazenie aktivít pre konkrétny zodpovedný subjekt (priradená organizácia 

k aktivite) je dostupný pohľad na aktivity len pre danú vybranú organizáciu. V prvom kroku je dostupná 

prvá časť stránky na výber organizácie podľa IČO alebo názvu. Náhľad na nasadené riešenie je na 

nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 29 Náhľad na nové riešenie stratégie – Výber zodpovedného subjektu - IČO 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Ak používateľ nevie IČO danej organizácie má možnosť vybrať si vyhľadávanie podľa názvu. Najskôr si 

vyberie typ a skupinu organizácií a následne zadá kľúčové slovo. Systém zobrazí zoznam organizácií 

spĺňajúcich zadané kritéria, z výsledku vyhľadávania si vyberie hľadanú organizáciu.  

Obrázok č. 30 Náhľad na nové riešenie stratégie – Výber zodpovedného subjektu - názov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.8 Verejný portál – Výber konkrétnej organizácie 

Tento krok sa v prípade nájdenia len jednej organizácie vynecháva a systém používateľa presmeruje 

priamo na prehľad aktivít pre danú organizáciu. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom 

obrázku. V prípade ak systém našiel viac organizácií spĺňajúcich dané kritéria, má používateľ možnosť 

si vybrať zobrazenie organizácie v hornej časti stránky zo zobrazeného zoznamu. 

Obrázok č. 31 Náhľad na nové riešenie stratégie – Výber konkrétnej organizácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.2.2.9 Verejný portál – Prehľad podľa zodpovedného subjektu - sektorov 

Prvotné zobrazenie aktivít pre daný zodpovedný subjekt je prednastavený na prehľad podľa sektorov. 

Tento pohľad dáva možnosť pozrieť si jednotlivé aktivity vytvorené danou sektorovou radou. Prepínať 

sa medzi sektormi dá pomocou ikon zobrazujúcich logá daných sektorových rád. Na jednoduchšiu 

orientáciu je zobrazený termín ukončenia podfarbený podľa oblastí sektorových opatrení. Kliknutím na 

aktivitu systém zobrazí väčší detail danej aktivity. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich 

obrázkoch. 

Obrázok č. 32 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad podľa zodpovedného subjektu - 
sektorov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 33 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad podľa zodpovedného subjektu - Detail 
aktivity 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.10 Verejný portál – Prehľad podľa zodpovedného subjektu - oblastí 

Tento pohľad sa zobrazí v prípade, ak používateľ chce zobraziť aktivity pre danú organizáciu podľa 

sektorových oblastí. Detail aktivity je dostupný rovnako ako v prípade zobrazenia podľa sektorov. 

Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 34 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad podľa zodpovedného subjektu - oblastí 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.11 Verejný portál – Prehľad podľa zodpovedného subjektu - termínu plnenia 

Taktiež je možné zobraziť aktivity pre daný zodpovedný subjekt podľa termínov dokončenia. Rovnako 

aj tu je dostupný detail aktivity, ako v predchádzajúcich pohľadoch. Náhľad na nasadené riešenie je na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 35 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad podľa zodpovedného subjektu - termínu 
plnenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.12 Verejný portál – Prehľad aktivít podľa sektorových opatrení 

Na zobrazenie všetkých aktivít podľa oblastí sektorových opatrení je určená táto stránka, ktorá má 

rovnako ako predchádzajúce pohľady možnosť zobraziť aj detail aktivity. Náhľad na nasadené riešenie 

je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 36 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad aktivít podľa sektorových opatrení 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.13 Verejný portál – Prehľad aktivít na časovej osi 

Na stránke prehľad aktivít na časovej osi sa zobrazujú štandardne najskôr aktivity s najbližším 

termínom ukončenia plnenia. Ďalej je možnosť si zobraziť smerom hore predchádzajúce aktivity 

a smerom dolu nasledujúce aktivity. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 37 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad aktivít na časovej osi 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 38 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad aktivít na časovej osi – rozšírený 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 39 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad aktivít na časovej osi – detail 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.14 Verejný portál – Prehľad aktivít podľa termínu plnenia 

Prehľad aktivít je možné zobraziť aj podľa termínu plnenia (roku). Samozrejme aj v tomto prípade je 

dostupný náhľad na detail aktivity. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 40 Náhľad na nové riešenie stratégie – Prehľad aktivít podľa termínu plnenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.15 Verejný portál – Analytická časť k stratégiám 

V analytickej časti sú zobrazené časti stratégie z prvej kapitoly ako samostatné stránky a články. Už na 

domovskej stránke je možné vybrať si sektor a oblasť. Alebo si môže používateľ jednotlivé sektory 

a oblasti prezerať na stránkach zobrazenia tejto časti. Analytická časť je rozdelená do 24 sektorov 

a štyroch oblastí: 

▪ Poslanie sektora, 

▪ Analýza sektora, 

▪ Vývojové tendencie, 

▪ Manažérske zhrnutie. 

Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 41 Náhľad na nové riešenie stratégie – Analytická časť k stratégiám 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.16 Verejný portál – Poslanie sektora 

Pozadie stránky sa mení podľa vybranej sektorovej rady a používateľ má možnosť sa prepnúť do ďalšej 

oblasti alebo inej sektorovej rady. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 42 Náhľad na nové riešenie stratégie – Analytická časť k stratégiám - Poslanie sektora 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.17 Verejný portál – Analýza sektora 

Každá oblasť je zobrazovaná v rámci danej záložky pomocou odkazov a breadcrumbs. Pre jednotlivé 

sektorové rady sú oblasti jedinečné podľa spôsobu a dôležitosti tém spracovania danej oblasti. Náhľad 

na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 43 Náhľad na nové riešenie stratégie – Analytická časť k stratégiám – Analýza sektora 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.18 Verejný portál – Vývojové tendencie 

V oblasti vývojových tendencií sú zaradené aj karty inovácií, ktoré sú spracované podľa rozsahu 

a spôsobu spracovania v danej stratégii. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 44 Náhľad na nové riešenie stratégie – Analytická časť k stratégiám – Vývojové 
tendencie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.2.19 Verejný portál – Manažérske zhrnutie 

Tieto stránky poskytujú manažérske zhrnutie z analytickej časti stratégie. Rozsah a spôsob zobrazenia 

je odzrkadlený podľa spracovania v danej stratégii. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom 

obrázku. 
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Obrázok č. 45 Náhľad na nové riešenie stratégie – Analytická časť k stratégiám – Manažérske 
zhrnutie 

  
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.3 Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie - Inovácie 

Na základe spätnej väzby od expertov a tajomníkov bolo navrhnuté doplnenie dočasného nástroja na 

porovnanie inovácií vzhľadom na optimalizáciu a zjednodušenie prípravných prác na doplnenie inovácií 

do kariet vytvorených NŠZ alebo revidovaných v čase pred nasadením modulu Inovácie v module 

Tvorba a revízia NŠZ. Vzhľadom na predpokladanú činnosť pri porovnávaní a dopĺňaní inovácií a ich 

prepojenia na kompetenčný model, respektíve na odborné vedomosti, zručnosti a charakter 

zamestnania. Do systému boli doplnené tri nové porovnania: 

▪ Inovácie k OV, 

▪ Inovácie k OZ, 

▪ Inovácie k charakteristike. 

Prístup k funkcionalitám a stránke jednotlivých častí je rovnaká ako pri pôvodnej funkcionalite 

porovnania kompetenčného modelu. Rozšírenie o tieto tri časti je dostupné na domovskej stránke 

porovnania NŠZ. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 46 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Bližší popis jednotlivých rozšírení a stránok tohto prevádzkového nástroja sú popísané a zobrazené v 

nasledujúcich podkapitolách. 

4.2.3.1 Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – Inovácie k OV 

Modul bol navrhnutý a pripravený ako dočasný nástroj na porovnanie a doplnenie inovácií 

revidovaných NŠZ z prvej časti projektu, keď ešte neboli v systéme dostupné inovácie a v záujme 

splnenia projektových úloh. Modul sa skladá z troch stránok: 

▪ porovnanie prepojenia inovácií s odbornými vedomosťami medzi aktuálnym NŠZ a vybranými 

podobnými NŠZ alebo s predchádzajúcou verziou daného NŠZ, 

▪ odobranie existujúceho prepojenia inovácie na odbornú vedomosť, 

▪ pridanie nového alebo už existujúceho prepojenia (v porovnávaných NŠZ) inovácie na odbornú 

vedomosť.  

Stránka porovnania sa ešte delí na dve časti v hornej časti inovácie a prepojenia na odbornú vedomosť 

už existujúce v aktuálnom porovnávanom NŠZ a v dolnej časti inovácie a prepojenia na odbornú 

vedomosť nachádzajúce sa len v porovnávaných NŠZ. Zároveň sú v pohľade porovnania zobrazované 

informácie o perspektíve a špecifikácie odbornej vedomosti. Tieto informácie sú dostupné aj v okne na 

pridanie nového prepojenia inovácie a odbornej vedomosti s možnosťou editovať, respektíve 

zobrazené ako pomôcka pri definovaní pre aktuálne NŠZ. Náhľad na nasadené riešenie je na 

nasledujúcich obrázkoch. 
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Obrázok č. 47 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OV 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 48 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OV – odstránenie prepojenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 49 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OV – prehľad prepojení inovácií v porovnávaných NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 50 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OV – Pridanie prepojenia k aktuálnemu NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.3.2 Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – Inovácie k OZ 

Modul bol navrhnutý a pripravený ako dočasný nástroj na porovnanie a doplnenie inovácií 

revidovaných NŠZ z prvej časti projektu, keď ešte neboli v systéme dostupné inovácie a v záujme 

splnenia projektových úloh. Modul sa skladá z troch stránok: 

▪ porovnanie prepojenia inovácií s odbornými zručnosťami medzi aktuálnym NŠZ a vybranými 

podobnými NŠZ alebo s predchádzajúcou verziou daného NŠZ, 

▪ odobranie existujúceho prepojenia inovácie na odbornú zručnosť, 

▪ pridanie nového alebo už existujúceho prepojenia (v porovnávaných NŠZ) inovácie na odbornú 

zručnosť.  

Stránka porovnania sa ešte delí na dve časti, v hornej časti inovácie a prepojenia na odbornú zručnosť 

už existujúce v aktuálnom porovnávanom NŠZ a v dolnej časti inovácie a prepojenia na odbornú 

zručnosť nachádzajúce sa len v porovnávaných NŠZ. Zároveň sú v pohľade porovnania zobrazované 



490 

informácie o perspektíve a špecifikácie odbornej zručnosti. Tieto informácie sú dostupné aj v okne na 

pridanie nového prepojenia inovácie a odbornej zručnosti s možnosťou editovať, respektíve zobrazené 

ako pomôcka pri definovaní pre aktuálne NŠZ. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich 

obrázkoch. 

Obrázok č. 51 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 52 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OZ – odstránenie prepojenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 53 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OZ – prehľad prepojení inovácií v porovnávaných NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 54 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie k OZ – Pridanie prepojenia k aktuálnemu NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.3.3 Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – Inovácie k charakteristike 

Modul bol navrhnutý a pripravený ako dočasný nástroj na porovnanie a doplnenie inovácií 

revidovaných NŠZ z prvej časti projektu, keď ešte neboli v systéme dostupné inovácie a v záujme 

splnenia projektových úloh. Modul sa skladá z troch stránok: 

▪ porovnanie prepojenia inovácií s dopadom na charakter NŠZ medzi aktuálnym NŠZ a vybranými 

podobnými NŠZ alebo s predchádzajúcou verziou daného NŠZ, 

▪ odobranie existujúceho prepojenia inovácie ku charakteristike NŠZ, 

▪ pridanie nového alebo už existujúceho prepojenia (v porovnávaných NŠZ) inovácie ku 

charakteristike NŠZ.  

Stránka porovnania sa ešte delí na dve časti, v hornej časti inovácie a prepojené ku charakteristike NŠZ 

už existujúce v aktuálnom porovnávanom NŠZ a v dolnej časti inovácie ku charakteristike NŠZ 
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nachádzajúce sa len v porovnávaných NŠZ. V pohľade porovnania sú zobrazované informácie 

o prepojení ako dátum priradenia. Náhľad na nasadené riešenie je na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 55 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie ku charakteristike 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 56 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie ku charakteristike – odstránenie prepojenia 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Obrázok č. 57 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie ku charakteristike – prehľad prepojení inovácií v porovnávaných NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 58 Náhľad na nové riešenie stratégie – Modul Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 
Inovácie ku charakteristike – Pridanie prepojenia k aktuálnemu NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.2.4 Verejná časť IS NSP/SRI www.sustavapovolani.sk – časť O sektore 

V rámci sledovaného obdobia boli pripravené nové články na doplnenie časti O sektore pre jednotlivé 

sektorové rady. V tomto období boli pripravené dva články pre každú sektorovú radu a zároveň boli aj 

publikované.  

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 podľa etáp prípravy NŠZ. Zoznamy s jednotlivými linkami sú popísané 

v Prílohe č. 38. V časti tvorba a revízia NŠZ podľa etáp projektu boli aktualizované (doplnené linky na 

jednotlivé NŠZ) a publikované tieto zoznamy: 

▪ XXX. etapa od 8. 6. 2022 do 14. 6. 2022 – 87 NŠZ 

▪ XXXI. etapa od 14. 6. 2022 do 28. 6. 2022 – 98 NŠZ 

▪ XXXII. etapa od 28. 6. 2022 do 13. 7. 2022 – 22 NŠZ. 

http://www.sustavapovolani.sk/
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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 – Stratégie. 

Nasledujú úpravy na moduly a ich časti: 

▪ analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – Inovácie. 

Všetky tieto zmeny a doplnenia návrhov vyplynuli z prevádzkových potrieb projektu, nutnosti 

dokončenia plánovaných projektových úloh a optimalizácie po nasadení do testovacieho a 

produkčného prostredia. 

4.3.1 Analýza a návrh riešenia úpravy verejného portálu – Stratégie 

Už pri tvorbe prvej verzie stratégií bola pripravená požiadavka na zverejnenie výstupov finálnych 

stratégii na webe tak, aby boli dostupné všetkým používateľom verejnej zóny IS NSP/SRI. Vzhľadom na 

postup a zmeny, ktoré nastali počas projektu a rozhodnutie zákazníka vypracovať aj druhú 

aktualizovanú verziu stratégií, príprava tejto časti na zapracovanie do IS NSP/SRI bola odložená na 

neskoršie obdobie projektu. Následne po návrhu zmien a úprave dátového modelu aj príprave 

nástrojov na aktualizáciu stratégií v systéme prišiel rad aj na prípravu podkladov na zapracovanie 

zverejnenia stratégií na verejnej webovej stránke. Jednotlivé časti návrhov boli optimalizované 

a menené v rámci priebehu a prípravy finálneho návrhu. Nakoniec boli návrhy finálne dokončené 

a následne zapracované aj do IS NSP/SRI v tomto sledovanom období. Na prípravu riešenia 

a plánovanie krokov implementácie na verejnom portáli bola spracovaná analýza. Úspešná realizácia 

vyžadovala, aby sa na úrovni sektorových rád finalizovala aktualizovaná verzia všetkých sektorových 

stratégií. Po ukončení príprav a finálnom dokončení všetkých sektorových stratégií boli pripravené 

obrázky, upútavky, ikony a jednotlivé návrhy na prípravu realizácie navrhnutých stránok. Jednotlivé 

elektronické verzie stratégií nie sú priamo dostupné na webe, ale sú prístupné na samostatnom odkaze 

v zaslanom maile po vyplnení formuláru s dvomi položkami. Zároveň s prípravou časti Inovácie 

a zmeny architektúry boli pripravované aj zmeny API rozhrania a rozsahu na zabezpečenie prenosu 

informácií z privátneho portálu sri.sk na verejný portál www.sustavapovolani.sk. Tieto zmeny prebehli 

http://www.sustavapovolani.sk/
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súbežne s prípravou modulu inovácie a boli realizované v predchádzajúcich sledovaných obdobiach 

projektu a teraz už boli len použité pripravené API rozhrania a údaje. Technické riešenie jednotlivých 

komponentov a ich vzájomné prepojenie je popísané v nasledujúcich podkapitolách. 

4.3.1.1 Verejný portál – Úprava menu 

Hlavné zmeny v menu na www.sustavapovolani.sk boli vykonané už v predchádzajúcom období, pre 

doplnenie časti Stratégie bolo doplnené menu stratégie na pripravené miesto v menu medzi Inovácie 

a Sektorové rady. Toto je jediný prístup na časť Stratégie.  

4.3.1.2 Verejný portál – Domovská stránka stratégií 

Domovská stránka Stratégií bude pozostávať z nadpisu Stratégie, pod ktorým budú umiestnené 

v posuvnej prezentácii upútavky-obrázky zo sektorových stratégií pre každú sektorovú radu aj 

s doplneným logom danej sektorovej rady ako identifikácia. Tieto obrázky budú obsahovať zaujímavé 

zistenia z tvorby sektorových stratégií. Po kliknutí na konkrétny obrázok bude používateľ 

presmerovaný priamo na zobrazenie bulletinu danej sektorovej rady, stránka bude popísaná 

v nasledujúcich kapitolách. Na bokoch a pod obrázkami bude dostupná navigácia na manuálne 

prechádzanie 24 upútaviek. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 59 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie – Domovská stránka – prehľad 
upútaviek 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Pod upútavkami budú dostupné informácie o počtoch jednotlivých položiek: 

▪ Sektorové stratégie, 

▪ Vývojové trendy, 

▪ Sektorové opatrenia, 

http://www.sustavapovolani.sk/
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▪ Aktivity na implementáciu. 

Tieto počty budú zobrazovať aktuálny stav vytvorených položiek v aktuálnych sektorových stratégiách. 

Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 60 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Domovská stránka – prehľad 
počtov položiek 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ďalej bude nasledovať smerovanie na stránku prehľad stratégií pomocou obrázku a sloganu 

s tlačidlom. Slogan bude „Čo potrebujeme zmeniť na zvládnutie inovačných trendov ľudských 

zdrojov?“ a Tlačidlo bude obsahovať text „Sektorové stratégie“. Návrh riešenia je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 61 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Domovská stránka – prechod na 
prehľad stratégií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Nasledovať bude časť prehľadov akčného plánu, čiže vytvorených aktivít vo všetkých sektorových 

stratégiách. Táto časť bude rozdelená na štyri časti, ktoré budú reprezentované štyrmi veľkými 

tlačidlami s ikonou, nadpisom a popisným textom ku každému prehľadu nasledovne: 

▪ Zodpovedného subjektu, 

- zobrazenie aktivít podľa zodpovedného subjektu, 

▪ Oblastí sektorových opatrení, 
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- zobrazenie aktivít podľa oblastí sektorových opatrení, 

▪ Časovej osi, 

- zobrazenie aktivít na časovej osi, 

▪ Termínu plnenia, 

- zobrazenie aktivít podľa termínu plnenia. 

Časť podľa zodpovedného subjektu bude zobrazenie aktivít len pre daný zodpovedný subjekt, zvyšné 

tri pohľady sú na všetky pripravené aktivity. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 62 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Domovská stránka – prehľad 
aktivít 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ako posledná bude dostupná časť na zobrazenie analytickej časti stratégií podľa jednotlivých 

sektorových rád. Bude sa skladať z výberu sektorovej rady a štyroch tlačidiel s názvom a popisným 

textom pre nasledujúce oblasti: 

▪ Poslanie, 

- Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030, 
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▪ Analýza, 

- Strategická analýza sektora (SWOT, PESTLE, vnútorná analýza), 

▪ Vývojové tendencie, 

- Predpokladané vývojové tendencie v sektore do roku 2030 s dosahom na ľudské zdroje, 

▪ Manažérske zhrnutie, 

- Určenie a popis kritických a kľúčových činiteľov, ktoré vyplynuli z celkovej analýzy sektora. 

V tejto časti si bude možné vybrať konkrétnu oblasť pre danú sektorovú radu, samozrejme bude možné 

prechádzať jednotlivé oblasti v rámci danej sektorovej rady alebo prechádzať iné sektorové rady. 

Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 63 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Domovská stránka – prehľad 
analytickej časti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený návrh celkovej stránky a jej usporiadanie. 
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Obrázok č. 64 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Domovská stránka 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3.1.3 Verejný portál – Prehľad stratégií 

Stránka bola navrhnutá ako prehľad hotových stratégií a bulletinu - manažérske zhrnutie. Stránka bude 

pozostávať z nadpisu „Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov“ a 24 obrázkov predných strán 

jednotlivých stratégií. Na obrázkoch bude doplnená ikona sektorovej rady, názov sektorovej rady a 

tlačidlo-výber z možností: 

▪ Stiahnuť stratégiu, 

▪ Stiahnuť bulletin, 

▪ Základné informácie, 

▪ Zobraziť. 

Pomocou menu Stiahnuť stratégiu bude používateľ presmerovaný na stránku formuláru na zaslanie 

odkazu na stiahnutie elektronickej verzie danej sektorovej stratégie. Pomocou menu Stiahnuť bulletin 

sa spustí stiahnutie bulletinu - manažérske zhrnutie vo forme PDF. Pomocou menu Základné 

informácie bude používateľ presmerovaný na stránky zobrazenia analytickej časti pre danú sektorovú 

radu. Pomocou menu Zobraziť bude používateľ presmerovaný na zobrazenie bulletinu Manažérske 

zhrnutie. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 65 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie – Prehľad stratégií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.1.4 Verejný portál – Zobrazenie bulletinu 

Stránka Zobrazenie bulletinu bude štandardizovaný modul na zobrazenie PDF. dokumentov 

s doplnením možnosti stiahnuť bulletin a presmerovanie na stránku formuláru na stiahnutie stratégie. 

Návrh riešenia spočíval vo výbere použitia štandardizovaných naprogramovaných modulov na 

zobrazovanie PDF. dokumentov. 

4.3.1.5 Verejný portál – Formulár na stiahnutie stratégie 

Stránka Formulár na stiahnutie stratégie je navrhnutá tak, aby bolo možné sledovať záujem o stratégie 

a organizácie, ktoré o stratégie prejavili záujem. Bude sa skladať z dvoch polí a to: 
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▪ názov organizácie, 

▪ emailová adresa. 

Ďalej bude tlačidlo Odoslať, na základe čoho systém vygeneruje mail (na zadanú adresu) s informáciou 

a odkazom na stiahnutie danej sektorovej stratégie. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 66 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie – Formulár na stiahnutie stratégie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.1.6 Verejný portál – Výber zodpovedného subjektu 

Stránka Výber zodpovedného subjektu na prehľad aktivít pre daný subjekt je navrhnutá tak, aby si 

používateľ mohol zobraziť aktivity pre svoju alebo inú organizáciu. Stránka sa bude zobrazovať po 

častiach, aby bol používateľ smerovaný nastaveným procesom výberu organizácie. V prvom kroku je 

dostupná stránka na vyhľadávanie organizácie pomocou nasledujúcich foriem: 

▪ podľa IČO, 

▪ podľa názvu. 

V prípade výberu podľa IČO je očakávané presné zadanie IČO organizácie a na odoslanie požiadavky 

bude ešte vyžadované vyriešenie Capcha. Následne sa smeruje na tretí krok a budú zobrazené aktivity 
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priradené danej organizácie ako zodpovedného subjektu. V prípade výberu podľa názvu sú k dispozícii 

nasledovné polia na vyhľadanie organizácie: 

▪ typ organizácie, 

▪ skupina organizácií, 

▪ názov (kľúčové slovo) organizácie. 

Rovnako ako pri vyhľadaní pomocou IČO bude aj tu nutné vyriešiť Capcha na zadanie požiadavky na 

vyhľadanie. Ak bude vyhľadaná len jedna organizácia, na základe zadaných kritérií, bude používateľ 

presmerovaný priamo na tretí krok zobrazenie aktivít pre danú organizáciu. V prípade ak budú na 

základe zadaných kritérií vybrané viaceré organizácie bude zobrazený druhý krok, zobrazenie zoznamu 

vyhľadaných organizácií, z ktorých si používateľ musí vybrať konkrétnu organizáciu, pre ktorú sa zobrazí 

prehľad aktivít. V prípade potreby bude môcť používateľ zmeniť kritéria vyhľadávania alebo zmeniť 

formu vyhľadávania. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcich obrázkoch. 

Obrázok č. 67 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie – Výber zodpovedného subjektu 
krok č. 1 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Obrázok č. 68 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Výber zodpovedného subjektu 
krok č. 3 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

4.3.1.7 Verejný portál – Prehľad podľa zodpovedného subjektu 

Stránka bola navrhnutá ako ďalšia časť stránky výberu zodpovedného subjektu a bude poskytovať tri 

samostatné pohľady na aktivity pre danú organizáciu. Tieto pohľady budú podľa: 

▪ sektorov, 

▪ oblastí, 

▪ termínov. 

Jednotlivé pohľady zobrazujú rovnaký rozsah aktivít pre danú organizáciu, len filtrovanie zobrazenia 

bude možné z oblasti daného pohľadu.  
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V zobrazení podľa sektorov budú dostupné filtre vo forme ikon jednotlivých sektorových rád, ktoré 

vytvorili aspoň jednu aktivitu so zodpovednosťou pre danú organizáciu.  

V zobrazení podľa oblastí budú dostupné filtre vo forme ikon jednotlivých oblastí sektorových opatrení 

(zároveň budú aktivity farebne označené podľa oblastí sektorových opatrení v každom pohľade), pre 

ktoré bola priradená aspoň jedna aktivita v zodpovednosti danej organizácie. 

V zobrazení podľa termínov ukončenia aktivity budú dostupné filtre vo forme rokov, pre ktoré bola 

priradená aspoň jedna aktivita v zodpovednosti danej organizácie. 

Jednotlivé aktivity bude možné rozkliknúť a zobraziť detail danej aktivity so všetkými dostupnými 

informáciami zadanými do danej aktivity. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 69 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie – Detail aktivity 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Za zobrazením zoznamu aktivít bude definícia aktivity a na čo sú určené s dizajnovým obrázkom. Návrh 

riešenia celej stránky Prehľad podľa zodpovedného subjektu je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 70 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Prehľad podľa zodpovedného 
subjektu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3.1.8 Verejný portál – Prehľad aktivít podľa sektorových opatrení 

Stránka Prehľad podľa oblastí sektorových opatrení bol pripravený podobne ako pre zodpovedný 

subjekt, ale pri tomto zobrazení sú zobrazované všetky aktivity z každej sektorovej stratégie pre danú 

oblasť sektorových opatrení. Aktivity budú zoradené podľa termínov ukončenia daných aktivít a bude 

možné zobraziť detail aktivity rovnako, ako je popísané pri návrhu podľa zodpovedného subjektu. 

Stránka bude pozostávať z nadpisu Prehľad aktivít podľa sektorových opatrení, filtrov zobrazenia 

jednotlivých oblastí sektorových opatrení: 

▪ Predškolské vzdelávanie, 

▪ Vzdelávanie v základných školách, 

▪ Výchovné a kariérové poradenstvo, 

▪ Stredoškolské vzdelávanie, 

▪ Vysokoškolské vzdelávanie I., II. a III. Stupňa, 

▪ Vzdelávanie dospelých, 

▪ Rekvalifikácie, 

▪ Procesné a systémové zmeny. 

Ďalej bude zobrazený zoznam aktivít z akčného plánu. Pod zoznamom aktivít bude rovnaký blok 

informácií, ako pri zodpovednom subjekte. Návrh riešenia je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 71 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Prehľad podľa oblasti sektorových 
opatrení 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Na návrhu nie sú dolaďované ikony jednotlivých oblastí sektorových opatrení, vzhľadom na už 

definované ikony v module IS NSP/SRI – Aktualizované stratégie. Zoznam aktivít bude zoraďovaný 

podľa termínu ukončenia aktivity. 

4.3.1.9 Verejný portál – Prehľad aktivít podľa termínu plnenia 

Stránka Prehľad podľa termínu plnenia bol pripravený podobne ako pre oblasti sektorových opatrení, 

pri tomto zobrazení sú zobrazované všetky aktivity z každej sektorovej stratégie pre daný rok termínu 

plnenia aktivity. Aktivity budú zoradené podľa termínov ukončenia a bude možné zobraziť detail 

aktivity rovnako, ako je popísané pri návrhu podľa zodpovedného subjektu. Stránka bude pozostávať 

z nadpisu Prehľad aktivít podľa termínu plnenia, filtrov zobrazenia jednotlivých rokov do 2030 

a zoznamu aktivít. Návrh riešenia stránky Prehľad podľa termínov ukončenia aktivít je zobrazený na 

nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 72 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie - Prehľad podľa termínov 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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4.3.1.10 Verejný portál – Prehľad aktivít na časovej osi 

Stránka Prehľad aktivít na časovej osi bude zobrazovať v základnom okne päť aktivít s termínom 

ukončenia najbližšie k aktuálnemu dátumu. Následne bude mať používateľ možnosť zobraziť ďalšie 

štyri aktivity smerom do budúcnosti alebo do minulosti podľa potreby. Konkrétny návrh stránky bol 

spracovaný v spolupráci s programátormi ako výber z množiny preddefinovaných zvislých časových osí 

a následnej úpravy pre potreby projektu a rozšírené o možnosť zobraziť detail aktivity. Vzhľadom na 

to, že finálny návrh riešenia nebol nikdy pripravený, ale vznikol už ako súčasť implementácie prikladá 

sa prehľad preddefinovaných časových osí pri výbere základu na úpravu do finálnej podoby. 

Obrázok č. 73 Víťazný podklad na riešenie časovej osi 

 
Zdroj: freefrontend.com 
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Obrázok č. 74 Podklad na riešenie časovej osi posledných TOP5 - 1 

 
Zdroj: freefrontend.com 

Obrázok č. 75 Podklad na riešenie časovej osi posledných TOP5 - 2 

 
Zdroj: freefrontend.com 
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Obrázok č. 76 Podklad na riešenie časovej osi posledných TOP5 - 3 

 
Zdroj: freefrontend.com 

Obrázok č. 77 Podklad na riešenie časovej osi posledných TOP5 - 4 

 
Zdroj: freefrontend.com 

Po výbere boli pri úprave riešenia dopĺňané nasledujúce časti: 

▪ zobrazenie mesiaca a roku v poli pre rok, 

▪ zobrazenie ikon a farebnosti podľa oblasti sektorových opatrení, 

▪ rozšírenie textového poľa na tri časti, 

▪ doplnenie zobrazenia ikony sektorovej rady v textovom poli, 

▪ doplnenie možnosti zobraziť detail aktivity, 
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▪ doplnenie dynamického pridávania aktivít do časovej osi. 

4.3.1.11 Verejný portál – Analytická časť k stratégiám 

Stránka zobrazenia analytickej časti stratégií bude obsahovať nadpis danej analytickej oblasti: 

▪ Poslanie sektora, 

▪ Analýza sektora, 

▪ Vývojové tendencie, 

▪ Manažérske zhrnutie, 

V rámci zobrazenia analytickej oblasti budú dostupné články a stránky zo sektorových stratégií, 

navigácia na stránkach bude riešená cez odkazy a breadcrumbs. Na stránke budú dostupné ikony 

sektorových rád a v rámci každej sektorovej rady budú dostupné štyri analytické oblasti. Návrh riešenia 

je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 78 Návrh riešenia verejného portálu – časť Stratégie – Analytická časť stratégií 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V rámci prípravy analytickej časti boli vytvorené nové šablóny pre WordPress a nové štýly na korektné 

zobrazovanie informácií na webe. Na úspešné dokončenie implementácie bolo nutné vytvoriť 

nasledujúcu štruktúru stránok v analytickej časti stratégií: 
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▪ Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo: 

- Poslanie sektora, 

▪ Strojárstvo,  

▪ Automobilový priemysel, 

- Analýza sektora, 

▪ Ekonomická charakteristika sektora, 

▪ Investície a kapitálové zázemie, 

▪ Ľudské zdroje, 

▪ Vonkajšia strategická analýza sektora, 

▪ SWOT ANALÝZA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL, 

▪ SWOT ANALÝZA STROJÁRSTVO, 

- Vývojové tendencie,  

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 

▪ Inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele, 

▪ Kľúčové činitele, 

▪ Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment: 

- Poslanie sektora, 

▪ Administratívne a správne činnosti, 

▪ Ekonomické činnosti a manažment, 

- Analýza sektora, 

▪ Investície a kapitálové zázemie, 

▪ Ľudské zdroje, 

▪ Vonkajšia strategická analýza sektora (PESTLE analýza), 

▪ Vnútorná strategická analýza sektora (SWOT analýza), 
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- Vývojové tendencie, 

▪ Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti, 

▪ Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch: 

- Poslanie sektora, 

▪ Marketing, 

▪ Gastronómia, 

▪ Cestovný ruch, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza Obchod, 

▪ SWOT analýza Obchod, 

▪ PESTLE analýza Marketing, 

▪ SWOT analýza Marketing, 

▪ PESTLE analýza Gastronómia, 

▪ SWOT analýza Gastronómia, 

▪ PESTLE analýza Cestovný ruch, 

▪ SWOT analýza Cestovný ruch, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 

▪  Inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele, 

▪ Kľúčové činitele, 

▪ Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo: 

- Poslanie sektora, 
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- Analýza sektora, 

▪ Základný popis súčasného stavu ľudských zdrojov v sektore podľa skupín subjektov finančného 

trhu, 

▪ Základná dátová analýza sektora podľa prevažujúcej ekonomickej činnosti subjektov, 

▪ Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, 

▪ Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, 

▪ Činnosti v oblasti nehnuteľností, 

▪ Prenájom a lízing, 

▪ PESTLE analýza sektora, 

▪ SWOT analýza sektora – sektor bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo, 

▪ Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Klasifikácia inovácií s ohľadom na vplyv na ľudské zdroje, 

▪ Vplyv inovácií na ľudské zdroje, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza – odvetvie polygrafického priemyslu, 

▪ PESTLE analýza – odvetvie celulózo-papierenského priemyslu, 

▪ SWOT analýza – odvetvie polygrafického priemyslu, 

▪ SWOT analýza – odvetvie celulózo-papierenského priemyslu, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, 

▪ Kategória inovácie: DIGITALIZÁCIA, 

▪ Kategória inovácie: AUTOMATIZÁCIA, 

▪ Kategória inovácie: SMART TECHNOLÓGIE, 

▪ Kategória inovácie: NOVÉ METÓDY, 

▪ Kategória inovácie: UMELÁ INTELIGENCIA, 

▪ Kategória inovácie: NOVÉ MATERIÁLY, 



518 

▪ Kategória inovácie: BIG DATA, 

▪ Kategória inovácie: ROBOTIZÁCIA, 

▪ Kategória inovácie: ZELENÁ EKONOMIKA, 

▪ Kategória inovácie: NOVÉ POTRAVINY, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby: 

- Poslanie sektora, 

▪ Železničná doprava, 

▪ Cestná a letecká doprava, 

▪ Vodná doprava, 

▪ Logistika, 

▪ Poštové služby, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza za odvetvie dopravy, logistiky a poštových služieb, 

▪ SWOT analýza za odvetvie dopravy, logistiky a poštových služieb, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: AUTOMATIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: UMELÁ INTELIGENCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: BIG DATA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: INTERNET VECÍ (IoT), 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROBOTIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROZVOJ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: 3D TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ALTERNATÍVNE PALIVÁ A POHONY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITÁLNA BEZPEČNOSŤ, 
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▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: DRONY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: INOVÁCIE AKO REAKCIA NA PANDÉMIU, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: NEZARADENÉ, 

▪ ZANIKAJÚCE A VZNIKAJÚCE ZAMESTNANIA V SEKTORE, 

▪ ZMENY SPÔSOBENÉ PANDÉMIOU, 

▪ VZDELÁVACÍ SYSTÉM REFLEKTUJÚCI INOVAČNÉ TRENDY, 

▪ ADAPTÁCIA INOVÁCIÍ NA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre elektrotechniku:, 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza sektora, 

▪ Analýza ľudských zdrojov v sektore, 

▪ SWOT analýza sektora, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predpokladané vývojové tendencie v sektore, 

▪ Trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Normalizácia, 

▪ Vplyv pandémie Covid-19 na sektor elektrotechniky, 

▪ Kozmické inžinierstvo, ako generátor inovácií, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora s prihliadnutím na inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele (v budúcnosti môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora), 

▪ Kľúčové činitele (v budúcnosti môžu ovplyvniť úspešný vývoj sektora), 

▪ Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ Politický aspekt PESTLE analýzy, 

▪ Ekonomický aspekt PESTLE analýzy, 
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▪ Sociálny aspekt PESLE analýzy, 

▪ Technologický aspekt PESTLE analýzy, 

▪ Legislatívny aspekt PESTLE analýzy, 

▪ Environmentálny aspekt PESTLE analýzy, 

▪ Analýza ľudských zdrojov v sektore, 

▪ SWOT analýza, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Inovačné trendy v sektore, 

▪ Výroba, skladovanie, preprava a využitie vodíka, 

▪ Biometán, 

▪ Zachytávanie, skladovanie a využitie CO2, 

▪ Nordstream, 

▪ Veľkokapacitné batériové úložiská, 

▪ Vplyv pandémie COVID-19, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele (v budúcnosti môžu ohroziť konkurenčnú schopnosť sektora), 

▪ Kľúčové činitele (v budúcnosti môžu ovplyvniť úspešný vývoj sektora), 

▪ Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ Investície a kapitálové zázemie, 

▪ Ľudské zdroje v sektore, 

▪ PESTLE, 

▪ SWOT, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kľúčové činitele, 
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▪ Kritické činitele, 

▪ Sektorová rada pre chémiu a farmáciu: 

- Poslanie sektora, 

▪ Farmaceutický priemysel, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza – sektor chémia – Politické, 

▪ PESTLE analýza – sektor chémia – Ekonomické, 

▪ PESTLE analýza – sektor chémia – Sociálne, 

▪ PESTLE analýza – sektor chémia – Technologické, 

▪ PESTLE analýza – sektor chémia – Legislatívne, 

▪ PESTLE analýza – sektor chémia – Environmentálne, 

▪ PESTLE analýza – sektor farmácie, 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor chémia – Silné stránky, 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor chémia – Slabé stránky, 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor chémia – Príležitosti, 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor chémia – Ohrozenia, 

▪ Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza) – sektor farmácia, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia vývoja sektora do roku 2030, 

▪ Trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Automatizácia/robotika, 

▪ Digitalizácia sektora, 

▪ Technologický rozvoj, 

▪ Veda, výskum a inovácie a systém ich prenosu do praxe, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Identifikácia kľúčových činiteľov za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu, 

▪ Identifikácia kritických činiteľov za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu, 

▪ Sektorová stratégia pre informačné technológie a telekomunikácie: 

- Poslanie sektora, 
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▪ Kľúčové trendy sektora do roku 2030, 

- Analýza sektora, 

▪ Charakter zamestnávateľov v sektore, 

▪ Ekonomika v sektore, 

▪ Zamestnanosť v sektore, 

▪ Regionálna distribúcia pracujúcich v sektore, 

▪ Demografia sektora, 

▪ Mzdové podmienky v sektore, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Vplyv inovácií na ľudské zdroje, 

▪ Predpokladaný VZNIK pracovných miest v súvislosti s inováciami, 

▪ PESTLE analýza – Politické faktory, 

▪ PESTLE analýza – Ekonomické faktory, 

▪ PESTLE analýza – Sociálne faktory, 

▪ PESTLE analýza – Technologické faktory, 

▪ PESTLE analýza – Legislatívne faktory, 

▪ PESTLE analýza – Ekologické faktory, 

▪ Synergické zosilnenia: Prioritné faktory okolitého prostredia, 

▪ SWOT: Silné stránky, 

▪ SWOT: Slabé stránky, 

▪ SWOT: Príležitosti, 

▪ SWOT: Riziká, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Vývojový trend č.1 – kvalita, 

▪ Vývojový trend č.2 – kvantita, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele sektora, 

▪ Kľúčové činitele sektora, 

▪ Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel: 
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- Poslanie sektora, 

▪ Identifikácia kľúčových trendov a zmien ovplyvňujúcich sektor, 

- Analýza sektora, 

▪ Ekonomická charakteristika sektora, 

▪ PESTLE a SWOT analýza ľudských zdrojov v sektore (vonkajšia analýza), 

▪ PESTLE analýza, 

▪ SWOT analýza, 

▪ Ľudské zdroje, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia vývoja s ohľadom na inovácie a kľúčové trendy, 

▪ Identifikácia kľúčových inovačných zmien v sektore, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza – odvetvie lesného hospodárstva, 

▪ PESTLE analýza – odvetvie drevospracujúceho priemyslu (ďalej len “DSP”), 

▪ SWOT analýza – odvetvie lesného hospodárstva, 

▪ SWOT analýza – odvetvie drevospracujúceho priemyslu, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, 

▪ Inovácie v sektore, 

▪ Vplyv inovácií na ľudské zdroje, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

- Manažérske zhrnutie, 
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▪ Kritické činitele lesného hospodárstva, 

▪ Kľúčové činitele lesného hospodárstva, 

▪ Kritické činitele drevospracujúceho priemyslu, 

▪ Kľúčové činitele drevospracujúceho priemyslu, 

▪ Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ Ekonomická charakteristika sektora, 

▪ Štruktúra podnikov v sektore, 

▪ Zahraničný obchod, 

▪ Investície a kapitálové zázemie, 

▪ Ľudské zdroje, 

▪ Vonkajšia strategická analýza sektora, 

▪ Vnútorná strategická analýza sektora, 

▪ SWOT ANALÝZA POĽNOHOSPODÁRSTVO, 

▪ SWOT ANALÝZA VETERINÁRSTVO, 

▪ SWOT ANALÝZA RYBOLOV, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 

▪ Inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele, 

▪ Kľúčové činitele, 

▪ Sektorová rada pre potravinárstvo: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ Dátová strategická analýza sektora, 

▪ Ekonomická analýza sektora, 
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▪ Investície a kapitálové zázemie, 

▪ Ľudské zdroje, 

▪ VONKAJŠIA STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – PESTLE ANALÝZA, 

▪ Politické aspekty, 

▪ Ekonomické aspekty, 

▪ Socio-demografické aspekty, 

▪ Technologické aspekty, 

▪ Legislatívne aspekt, 

▪ Environmentálne aspekty, 

▪ VNÚTORNÁ STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – SWOT ANALÝZA, 

▪ Silné stránky, 

▪ Slabé stránky, 

▪ Príležitosti, 

▪ Ohrozenia, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Dátové zhodnotenie budúceho vývoja ľudských zdrojov, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 

▪ Inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre remeslá a osobné služby: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ VONKAJŠIA STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – PESTLE ANALÝZA, 

▪ VNÚTORNÁ STRATEGICKÁ ANALÝZA SEKTORA – SWOT ANALÝZA, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 
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▪  Inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály: 

- Poslanie sektora, 

▪ Budúcnosť sektora a očakávané trendy, 

- Analýza sektora, 

▪ Ekonomická výkonnosť sektora, 

▪ Ľudské zdroje v sektore, 

▪ Vonkajšia analýza sektora, 

▪ Vnútorná strategická analýza sektora, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, 

▪ Inovácie a technologické zmeny vstupujúce do sektora a ich vplyv na ľudské zdroje, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROBOTIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: AUTOMATIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ALTERNATÍVNE PALIVÁ A POHONY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ MATERIÁLY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: INFORMAČNÁ A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ZELENÁ EKONOMIKA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: 3D TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: KOORDINOVANÁ REALIZÁCIA OPATRENÍ V PRÍPADE KRÍZOVEJ SITUÁCIE, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: INOVÁCIE AKO REAKCIA NA PANDÉMIU, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: UMELÁ INTELIGENCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: BIG DATA, 

▪ Zanikajúce a vznikajúce zamestnania, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Vzdelávací systém reflektujúci inovačné trendy, 

▪ Adaptácia sektora na trvalo udržateľný rozvoj, 
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- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ Súhrnná PESTLE analýza sektora stavebníctva, geodézie a kartografie, 

▪ SWOT analýza za odvetvie stavebníctva, geodézie a kartografie, 

▪ Syntéza výsledkov výpočtov zo SWOT analýzy, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: AUTOMATIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: BIG DATA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: DIGITALIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: DRONY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: IoT (Internet of Things), 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: NOVÉ METÓDY, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ROBOTIZÁCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: SMART TECHNOLÓGIE, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: UMELÁ INTELIGENCIA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: VIRTUÁLNA REALITA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: ZELENÁ EKONOMIKA, 

▪ KATEGÓRIA INOVÁCIE: 3D TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY, 

▪ ZANIKAJÚCE A VZNIKAJÚCE ZAMESTNANIA V SEKTORE, 

▪ ZMENY SPÔSOBENÉ PANDÉMIOU, 

▪ VZDELÁVACÍ SYSTÉM REFLEKTUJÚCI INOVAČNÉ TRENDY, 

▪ ADAPTÁCIA INOVÁCIÍ NA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele, 

▪ Kľúčové činitele, 

▪ Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu: 

- Poslanie sektora, 
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- Analýza sektora, 

▪ Investície a kapitálové zázemie, 

▪ Ľudské zdroje v sektore, 

▪ PESTLE, 

▪ SWOT analýza za ťažbu, 

▪ SWOT analýza za úpravu surovín, 

▪ SWOT analýza za geológiu, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Inovácie v procese (v bani), 

▪ Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka, 

▪ Nové metódy dobývania, 

▪ Virtuálna a robotická podpora v bani – zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti 

práce, 

▪ Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov, 

▪ Internet vecí (IoT)/Priemyselný internet, 

▪ Robotizácia, 

▪ Inteligentná baňa – 5G systém, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Kritické činitele, 

▪ Kľúčové činitele, 

▪ Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože: 

- Poslanie sektora, 

- Odevný priemysel, 

▪ Kožiarsky a obuvnícky priemysel, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza textilný a odevný priemysel, 

▪ SWOT analýza textilný priemysel, 

▪ SWOT analýza odevný priemysel, 

- Vývojové tendencie, 
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▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie, 

▪ Inovácie, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre verejné služby a správu: 

- Poslanie sektora, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza sektora verejnej správy, 

▪ Politické vplyvy, 

▪ Ekonomické vplyvy, 

▪ Sociálne vplyvy, 

▪ Technologické vplyvy, 

▪ Legislatívne vplyvy, 

▪ Ekologické vplyvy, 

▪ SWOT analýza sektora verejnej správy, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Regionálne hodnotenie potenciálu ľudských zdrojov využiteľných v sektore verejné služby a správa, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora verejnej správy do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, nové 

materiály, technologické a procesné zmeny a ich dopady na ľudské zdroje, 

▪ TEXTOVÁ ANALÝZA INOVÁCIÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie: 

- Poslanie sektora, 

▪ Vodné hospodárstvo, 

▪ Odpadové hospodárstvo, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza, 



530 

▪ Politické vplyvy, 

▪ Ekonomické faktory, 

▪ Sociálne prostredie, 

▪ Technologické faktory, 

▪ Legislatívne faktory, 

▪ Environmentálne faktory, 

▪ Silné stránky – Životné prostredie, 

▪ Slabé stránky – Životné prostredie, 

▪ Príležitosti – Životné prostredie, 

▪ Hrozby – Životné prostredie, 

▪ Silné stránky – Vodné hospodárstvo, 

▪ Slabé stránky – Vodné hospodárstvo, 

▪ Príležitosti – Vodné hospodárstvo, 

▪ Hrozby – Vodné hospodárstvo, 

▪ Silné stránky – Odpadové hospodárstvo, 

▪ Slabé stránky – Odpadové hospodárstvo, 

▪ Príležitosti – Odpadové hospodárstvo, 

▪ Hrozby – Odpadové hospodárstvo, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia vývoja sektora do roku 2030, 

▪ Trendy, ktoré transformujú odvetvie odpadového hospodárstva, 

▪ Obehové hospodárstvo, 

▪ Automatizácia, 

▪ Diaľkovo riadené technológie, 

▪ Technológia robotizácie, 

▪ Umelá inteligencia a Machine learning, 

▪ Digitalizácia, softvéry a odborné aplikácie, 

▪ Internet vecí – IoT, 

▪ Proces efektívnej recyklácie, 

▪ Vplyv výnimočných situácií na ľudské zdroje, 

▪ Vplyv pandémie COVID-19 na sektor voda, odpad a životné prostredie, 

- Manažérske zhrnutie, 
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▪ Kľúčové činitele, 

▪ Kritické činitele, 

▪ Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport: 

- Poslanie sektora, 

▪ Vzdelávanie, 

▪ Výchova a šport, 

▪ Vízia sektora do roku 2030, 

- Analýza sektora, 

▪ Základné dátové zhodnotenie súčasného stavu ľudských zdrojov v sektore vzdelávania, výchovy 

a športu, 

▪ Sumárna PESTLE analýza v sektore vzdelávania, výchovy a športu, 

▪ Sumárna SWOT analýza v sektore vzdelávania, výchovy a športu, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Predikcia ďalšieho vývoja sektora do roku 2030 s prihliadnutím na inovácie, 

▪ Identifikácia zmien v sektore, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému na inovácie a pandémiu, 

▪ Ďalšie vplyvy indikujúce zmeny v sektore vzdelávania, výchovy a športu – inovácie na úrovni 

vzdelávacej politiky SR do roku 2030, 

▪ Inovácie a ich vplyv na ľudské zdroje, 

▪ Vplyv kľúčových inovácií na ľudské zdroje v sektore Vzdelávanie, výchova a šport a predikovanie 

nových pracovných pozícií, 

- Manažérske zhrnutie, 

▪ Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby: 

- Poslanie sektora, 

▪ Zdravotníctvo, 

- Analýza sektora, 

▪ PESTLE analýza – sektor zdravotníctvo, 

▪ SWOT analýza za sektor zdravotníctva, 
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▪ PESTLE analýza – sektor sociálnych služieb, 

▪ SWOT analýza za sektor sociálnych služieb, 

- Vývojové tendencie, 

▪ Inovácie v sektore zdravotníctvo, 

▪ Inovácie v sektore sociálne služby, 

▪ Vplyv inovácií na ľudské zdroje, 

▪ Reakcia vzdelávacieho systému, 

▪ Zmeny spôsobené pandémiou, 

▪ Adaptácia na trvalo udržateľný rozvoj, 

- Manažérske zhrnutie. 

4.3.2 Analýza a návrh riešenia úpravy modulu Tvorba a revízia NŠZ – Porovnanie – 

Inovácie 

Funkcionalita modulu Tvorba a revízia časti Porovnávanie bola navrhnutá na základe potreby doplniť 

do už zverejnených NŠZ inovácie a prepojenie inovácií na odborné vedomosti a zručnosti. Zároveň bola 

zadaná požiadavka na optimalizáciu pracovného procesu a uľahčenie prác pri opätovnom otvorení 

revízií NŠZ. Ide o návrh dočasného riešenia, ktorý nie je súčasťou projektového zadania, avšak je 

potrebné pre expertov vytvoriť pracovný nástroj, aby boli všetky úlohy dokončené v časovom rámci 

realizácie projektu, t.j. do konca roka 2022. Rozšírená časť porovnávania je rozdelená na štyri základné 

celky: 

▪ výber NŠZ na porovnávanie, 

▪ porovnávanie inovácií k odborným vedomostiam, 

▪ porovnávanie inovácií k odborným zručnostiam, 

▪ porovnávanie inovácií k charakteristike NŠZ. 

Návrhy riešenia a podrobný popis jednotlivých stránok pre dané časti sú zobrazené v nasledujúcich 

kapitolách. 
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4.3.2.1 Návrh riešenia stránky Výber NŠZ na porovnávanie 

Stránka Výber NŠZ na porovnávanie je vlastne domovskou stránkou časti porovnávanie, je dostupná 

pomocou tlačidla Porovnanie NŠZ v časti Tvorba a revízia NŠZ. Vzhľadom na umiestnenie je 

funkcionalita dostupná len autorom NŠZ a tajomníkom sektorových rád. Stránka výber NŠZ na 

porovnávanie slúži ako navigačná stránka k jednotlivým častiam porovnávania NŠZ a možnosť výberu 

zoznamu NŠZ na porovnávanie. Návrh riešenia rozšírenia stránky výber NŠZ na porovnávanie je na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 79 Návrh riešenia rozšírenia stránky Výber NŠZ na porovnávanie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka výber NŠZ na porovnávanie zostane vizuálne aj funkčne rovnaká, len pribudnú tri nové tlačidlá: 

▪ Inovácie k OV, 

▪ Inovácie k OZ, 

▪ Inovácie k charakteristike. 

Tieto tri nové funkcionality budú dostupné pomocou jednotlivých tlačidiel. Funkcionalita stránky 

zostáva zachovaná a proces výberu NŠZ bude platiť aj pre nové položky. Použitím daného tlačidla sa 

zobrazí základná stránka porovnania NŠZ podľa výberu, popis jednotlivých častí je v nasledujúcich 

kapitolách. 
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4.3.2.2 Základná stránka Porovnanie inovácií k odborným vedomostiam 

Návrh riešenia stránky Porovnanie odborných vedomostí je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 80 Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií k odborným vedomostiam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií k odborným vedomostiam bol spracovaný s dôrazom na 

uľahčenie a zjednotenie priraďovania a revízie inovácií priradených k odborným vedomostiam 

pomocou jednoduchej vizuálnej funkcionality. Stránka bude pozostávať z nadpisu Porovnanie inovácií 

priradených k odborným vedomostiam a názvu porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude už len 

samotný nástroj na porovnávanie. Ako hlavičky pre jednotlivé NŠZ zaradené do porovnávania budú 

zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ číslo a názov sektorovej rady, 

▪ SKKR úroveň NŠZ, 

▪ stav NŠZ. 
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Názov NŠZ bude zároveň aj odkazom na stránku zobrazenia daného NŠZ. Pre aktuálne NŠZ budú ďalej 

zobrazené informácie k prepojeniu inovácie s odbornou vedomosťou, prepojenia inovácií a odborných 

vedomostí budú zoradené podľa priradenia k NŠZ. Najvyššie budú radené inovácie k odborným 

vedomostiam, ktoré má priradené aktuálne porovnávaný NŠZ, nasledovať budú inovácie k odborným 

vedomostiam, ktoré neobsahuje aktuálny NŠZ. Prepojenie inovácie a odbornej vedomosti bude 

zobrazená vždy iba jeden krát a ak ju má priradenú viacero porovnávaných NŠZ budú informácie 

o nastaveniach pre jednotlivé NŠZ zobrazené v danom riadku. Preto bude porovnanie rozdielov medzi 

jednotlivými NŠZ vizuálne jednoduché. Položky pre inovácie k odbornej vedomosti pre aktuálne 

porovnávané NŠZ budú nasledovné: 

▪ názov inovácie, 

▪ názov odbornej vedomosti, 

▪ perspektíva, 

▪ špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom, 

▪ akcia – pridanie, alebo odobratie odbornej vedomosti aktuálne porovnávaného NŠZ. 

Pre ostatné porovnávané NŠZ sa budú zobrazovať len informácie, ktoré sa neopakujú, čiže: 

▪ perspektíva, 

▪ špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom. 

Vzhľadom na možnosť porovnávať aj väčšie množstvo NŠZ bude na konci stránky pod všetkými 

odbornými vedomosťami horizontálny scroll-bar. Skrátené názvy inovácií, kvôli prehľadnosti nástroja 

budú mať tooltip s celým názvom inovácie a rovnako aj skrátené názvy odborných vedomostí, budú 

mať tooltip s celým názvom odbornej vedomosti. Pri zadanej špecifikácii bude pri odbornej vedomosti 

zobrazené tlačidlo, ako ikona bubliny s textom, po kliknutí sa zobrazí vyskakovacie okno s informáciami 

o špecifikácii. Návrh riešenia okna je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 81 Návrh riešenia okna s informáciami o špecifikácii 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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V okne budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ názov odbornej vedomosti, 

▪ text zadanej špecifikácie, 

▪ tlačidlo Zavrieť. 

V stĺpci perspektíva bude zobrazená nastavená hodnota pre danú odbornú vedomosť. Ako posledná 

bude zobrazená akcia, kde bude pre každé prepojenie inovácie k odbornej vedomosti zobrazená ikona 

zelené plus alebo červené mínus. Akcie pridávajú alebo odoberajú prepojenie inovácie a odbornej 

vedomosti pre aktuálne porovnávaný NŠZ. Po stlačení týchto tlačidiel sa otvorí samostatné okno podľa 

druhu akcie, tieto stránky budú popísané v ďalších podkapitolách. Nasledovať budú informácie pre 

porovnávané NŠZ, informácie pre tieto NŠZ budú zobrazované podľa rovnakých pravidiel, ktoré už boli 

popísané. Pomocou tohto nástroja má autor možnosť porovnať inovácie priradené k odbornej 

vedomosti s príbuznými alebo podobnými NŠZ a doplniť alebo odobrať prepojenia inovácie a odbornej 

vedomosti, ktoré budú priradené k finálnej verzii NŠZ. 

4.3.2.3 Stránka Pridať inováciu priradenú k odbornej vedomosti 

Návrh riešenia stránky Pridať inováciu k odbornej vedomosti je na nasledujúcom obrázku. 

  



537 

Obrázok č. 82 Návrh riešenia stránky Pridať inováciu priradenú k odbornej vedomosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z názvu Pridať inováciu priradenú k odbornej vedomosti a názvu aktuálne 

porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude päť polí. Prvé pole bude výber odbornej vedomosti, toto pole 

bude predvyplnené odbornou vedomosťou podľa výberu zo stránky porovnanie. Druhé pole bude 

výber inovácie, toto pole bude pred vyplnené odbornou vedomosťou podľa výberu zo stránky 

porovnanie. Zároveň bude mať možnosť autor priradiť k odbornej vedomosti viac inovácií naraz, pole 

bude typu multi-výber. Zároveň, ak bude mať daná odborná vedomosť už priradené aj iné inovácie 

budú v poli pred vyplnené. Tretie pole bude výber úrovne SKKR, ktoré bude obmedzené podľa 

nastavenia úrovne SKKR pre NŠZ. Ďalšie pole bude zadanie špecifikácie pre pridávanú odbornú 

vedomosť. Posledné pole bude výber perspektívy a bude pred vyplnené stavom Aktuálna ak danú 

odbornú vedomosť porovnávané NŠZ neobsahuje. Ak už danú odbornú vedomosť obsahuje pole bude 

predvyplnené aktuálnym nastavením. Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia 

zmeny do databázy a systém zobrazí stránku porovnanie inovácií k odborným vedomostiam. Pod 

tlačidlom Uložiť bude tabuľka s informáciami k vybranému prepojeniu inovácie k odbornej vedomosti 

z predchádzajúcej stránky. V tabuľke budú zobrazené len tie porovnávané NŠZ, ktoré majú dané 

priradenie inovácie k odbornej vedomosti. V tabuľke budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ názov inovácie, 

▪ úroveň SKKR, 
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▪ perspektíva, 

▪ špecifikácia, ak je pre danú odbornú vedomosť. 

4.3.2.4 Stránka Odstrániť inováciu priradenú k odbornej vedomosti 

Návrh riešenia stránky Odstrániť inováciu priradenú k odbornej vedomosti je na nasledujúcom 

obrázku. 

Obrázok č. 83 Návrh riešenia stránky Odstrániť inováciu priradenú k odbornej vedomosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z názvu Odstrániť inováciu priradenú k odbornej vedomosti a názvu aktuálne 

porovnávaného NŠZ, pod nadpisom budú zobrazené informácie o inovácii a odbornej vedomosti na 

odobranie. Zobrazené informácie budú nasledovné: 

▪ názov inovácie, 

▪ názov odbornej vedomosti. 

Nasledovať bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto vetou budú zobrazené 

tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu a tlačidlom Nie bude 

odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude zobrazená stránka 

Porovnanie inovácií k odborným vedomostiam s aktualizovaným zoznamom záznamov. 

4.3.2.5 Základná stránka Porovnanie inovácií k odborným zručnostiam 

Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií k odborným zručnostiam je na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok č. 84 Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií k odborným zručnostiam 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií k odborným zručnostiam bol spracovaný s dôrazom na 

uľahčenie a zjednotenie priraďovania a revízie inovácií priradených k odborným zručnostiam pomocou 

jednoduchej vizuálnej funkcionality. Stránka bude pozostávať z nadpisu Porovnanie inovácií 

priradených k odborným zručnostiam a názvu porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude už len samotný 

nástroj na porovnávanie. Ako hlavičky pre jednotlivé NŠZ zaradené do porovnávania budú zobrazené 

nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ číslo a názov sektorovej rady, 

▪ SKKR úroveň NŠZ, 

▪ stav NŠZ. 

Názov NŠZ bude zároveň aj odkazom na stránku zobrazenia daného NŠZ. Pre aktuálne NŠZ budú ďalej 

zobrazené informácie k prepojeniu inovácie s odbornou zručnosťou, prepojenia inovácií a odborných 

zručností budú zoradené podľa priradenia k NŠZ. Najvyššie budú radené inovácie k odborným 

zručnostiam, ktoré má priradené aktuálne porovnávaný NŠZ, nasledovať budú inovácie k odborným 

zručnostiam, ktoré neobsahuje aktuálny NŠZ. Prepojenie inovácie a odbornej zručnosti bude zobrazená 
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vždy iba jeden krát a ak ju má priradenú viacero porovnávaných NŠZ budú informácie o nastaveniach 

pre jednotlivé NŠZ zobrazené v danom riadku. Preto bude porovnanie rozdielov medzi jednotlivými 

NŠZ vizuálne jednoduché. Položky pre inovácie k odbornej zručnosti pre aktuálne porovnávané NŠZ 

budú nasledovné: 

▪ názov inovácie, 

▪ názov odbornej zručnosti, 

▪ perspektíva, 

▪ špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom, 

▪ akcia – pridanie, alebo odobratie odbornej zručnosti aktuálne porovnávaného NŠZ. 

Pre ostatné porovnávané NŠZ sa budú zobrazovať len informácie, ktoré sa neopakujú, čiže: 

▪ perspektíva, 

▪ špecifikácia ak bude dostupná sa zobrazí tlačidlo vo forme ikony bubliny s textom. 

Vzhľadom na možnosť porovnávať aj väčšie množstvo NŠZ bude na konci stránky pod všetkými 

odbornými zručnosťami horizontálny scroll-bar. Skrátené názvy inovácií, kvôli prehľadnosti nástroja 

budú mať tooltip s celým názvom inovácie a rovnako aj skrátené názvy odborných zručností, budú mať 

tooltip s celým názvom odbornej zručnosti. Pri zadanej špecifikácii bude pri odbornej zručnosti 

zobrazené tlačidlo, ako ikona bubliny s textom, po kliknutí sa zobrazí vyskakovacie okno s informáciami 

o špecifikácii. Návrh riešenia okna je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 85 Návrh riešenia okna s informáciami o špecifikácii 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V okne budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ názov odbornej zručnosti, 
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▪ text zadanej špecifikácie, 

▪ tlačidlo Zavrieť. 

V stĺpci perspektíva bude zobrazená nastavená hodnota pre danú odbornú zručnosť. Ako posledná 

bude zobrazená akcia, kde bude pre každé prepojenie inovácie k odbornej zručnosti zobrazená ikona 

zelené plus alebo červené mínus. Akcie pridávajú alebo odoberajú prepojenie inovácie a odbornej 

zručnosti pre aktuálne porovnávaný NŠZ. Po stlačení týchto tlačidiel sa otvorí samostatné okno podľa 

druhu akcie, tieto stránky budú popísané v ďalších podkapitolách. Nasledovať budú informácie pre 

porovnávané NŠZ, informácie pre tieto NŠZ budú zobrazované podľa rovnakých pravidiel, ktoré už boli 

popísané. Pomocou tohto nástroja má autor možnosť porovnať inovácie priradené k odbornej 

zručnosti s príbuznými alebo podobnými NŠZ a doplniť alebo odobrať prepojenia inovácie a odbornej 

zručnosti, ktoré budú priradené k finálnej verzii NŠZ. 

4.3.2.6 Stránka Pridať inováciu priradenú k odbornej zručnosti 

Návrh riešenia stránky Pridať inováciu priradenú k odbornej zručnosti je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 86 Návrh riešenia stránky Pridať inováciu priradenú k odbornej zručnosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z názvu Pridať inováciu priradenú k odbornej zručnosti a názvu aktuálne 

porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude päť polí. Prvé pole bude výber odbornej zručnosti, toto pole 
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bude pred vyplnené odbornou zručnosťou podľa výberu zo stránky porovnanie. Druhé pole bude výber 

inovácie, toto pole bude pred vyplnené inováciou podľa výberu zo stránky porovnanie. Zároveň bude 

mať možnosť autor priradiť k odbornej zručnosti viac inovácií naraz, pole bude typu multi-výber. 

Zároveň, ak bude mať daná odborná zručnosť už priradené aj iné inovácie budú v poli pred vyplnené. 

Tretie pole bude výber úrovne SKKR, ktoré bude obmedzené podľa nastavenia úrovne SKKR pre NŠZ. 

Ďalšie pole bude zadanie špecifikácie pre pridávanú odbornú zručnosť. Posledné pole bude výber 

perspektívy a bude pred vyplnené stavom Aktuálna ak danú odbornú zručnosť porovnávané NŠZ 

neobsahuje. Ak už danú odbornú zručnosť obsahuje pole bude pred vyplnené aktuálnym nastavením. 

Nasledovať bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí 

stránku porovnanie inovácií k odborným zručnostiam. Pod tlačidlom Uložiť bude tabuľka 

s informáciami k vybranému prepojeniu inovácie k odbornej zručnosti z predchádzajúcej stránky. 

V tabuľke budú zobrazené len tie porovnávané NŠZ, ktoré majú dané priradenie inovácie k odbornej 

zručnosti. V tabuľke budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ názov inovácie, 

▪ úroveň SKKR, 

▪ perspektíva, 

▪ špecifikácia, ak je pre danú odbornú zručnosť. 

4.3.2.7 Stránka Odstrániť inováciu priradenú k odbornej zručnosti 

Návrh riešenia stránky Odstrániť inováciu priradenú k odbornej zručnosti je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 87 Návrh riešenia stránky Odstrániť inováciu priradenú k odbornej zručnosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Stránka bude pozostávať z názvu Odstrániť inováciu priradenú k odbornej zručnosti a názvu aktuálne 

porovnávaného NŠZ, pod nadpisom budú zobrazené informácie o inovácii a odbornej zručnosti na 

odobranie. Zobrazené informácie budú nasledovné: 

▪ názov inovácie, 

▪ názov odbornej zručnosti. 

Nasledovať bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto vetou budú zobrazené 

tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu a tlačidlom Nie bude 

odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude zobrazená stránka 

Porovnanie inovácií k odborným zručnostiam s aktualizovaným zoznamom záznamov. 

4.3.2.8 Základná stránka Porovnanie inovácií pre charakteristiku NŠZ 

Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií pre charakteristiku NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 88 Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií pre charakteristiku NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 
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Návrh riešenia stránky Porovnanie inovácií pre charakteristiku NŠZ bol spracovaný s dôrazom na 

uľahčenie a zjednotenie priraďovania a revízie inovácií pre charakteristiku NŠZ pomocou jednoduchej 

vizuálnej funkcionality. Stránka bude pozostávať z nadpisu Porovnanie inovácií pre charakteristiku NŠZ 

a názvu porovnávaného NŠZ, pod nadpisom bude už len samotný nástroj na porovnávanie. Ako 

hlavičky pre jednotlivé NŠZ zaradené do porovnávania budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ číslo a názov sektorovej rady, 

▪ SKKR úroveň NŠZ, 

▪ stav NŠZ 

▪ charakteristika NŠZ. 

Názov NŠZ bude zároveň aj odkazom na stránku zobrazenia daného NŠZ, zároveň bude dostupný 

tooltip z celým názvom NŠZ na zobrazenie dlhých názvov. Pre aktuálne NŠZ budú ďalej zobrazené 

informácie ku prepojeniu inovácie a charakteristiky NŠZ, inovácie budú zoradené podľa priradenia 

k NŠZ. Najvyššie budú radené inovácie, ktoré má priradené aktuálne porovnávaný NŠZ, nasledovať 

budú inovácie, ktoré neobsahuje aktuálny NŠZ. Inovácia bude zobrazená vždy iba jeden krát, a ak ju 

má priradenú viacero porovnávaných NŠZ budú informácie o nastaveniach pre jednotlivé NŠZ 

zobrazené v danom riadku. Preto bude porovnanie rozdielov medzi jednotlivými NŠZ vizuálne 

jednoduché. Zobrazené položky pre inováciu pre aktuálne porovnávané NŠZ budú nasledovné: 

▪ názov inovácie, 

▪ charakteristika inovácie, 

▪ dátum pridania inovácie ku charakteristike NŠZ, 

▪ akcia – pridanie, alebo odobratie prepojenia inovácie ku charakteristike NŠZ aktuálne 

porovnávaného NŠZ. 

Pre ostatné porovnávané NŠZ sa budú zobrazovať len informácie, ktoré sa neopakujú, čiže: 

▪ dátum pridania inovácie ku charakteristike NŠZ. 

Vzhľadom na možnosť porovnávať aj väčšie množstvo NŠZ bude na konci stránky pod všetkými 

inováciami horizontálny scroll-bar. Skrátené názvy inovácií, kvôli prehľadnosti nástroja budú mať 

tooltip s celým názvom inovácie, rovnako aj charakteristika inovácie bude mať tooltip s celým znením. 
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Ďalej bude dostupný dátum priradenia inovácie ku charakteristike, ako nástroj na vizuálne zobrazenie 

prepojenia daného NŠZ s inováciou.  

Ako posledná bude zobrazená akcia, kde bude pre každú inováciu zobrazená ikona zelené plus alebo 

červené mínus. Akcie pridávajú alebo odoberajú inováciu pre aktuálne porovnávaný NŠZ. Po stlačení 

týchto tlačidiel sa otvorí samostatné okno podľa druhu akcie, tieto stránky budú popísané v ďalších 

podkapitolách. Nasledovať budú informácie pre porovnávané NŠZ, informácie pre tieto NŠZ budú 

zobrazované podľa rovnakých pravidiel, ktoré už boli popísané. V hlavičke vedľa stavu NŠZ bude ikona 

s bublinou a textom, ako tlačidlo na zobrazenie charakteristiky NŠZ. Návrh riešenia stránky je na 

nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 89 Návrh riešenia okna so zobrazením charakteristiky NŠZ  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

V okne budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ charakteristika NŠZ, 

▪ tlačidlo Zavrieť. 

Pomocou tohto nástroja má autor možnosť porovnať priradené inovácie k charakteristike NŠZ 

s príbuznými alebo podobnými NŠZ a doplniť alebo odobrať inovácie, ktoré budú priradené k finálnej 

verzii NŠZ.  
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4.3.2.9 Stránka Pridať inováciu ku charakteristike NŠZ 

Návrh riešenia stránky Pridať inováciu ku charakteristike NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 90 Návrh riešenia stránky Pridať inováciu ku charakteristike NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z názvu Pridať inováciu ku charakteristike NŠZ a názvu aktuálne 

porovnávaného NŠZ, pod nadpisom budú dve polia. Prvé pole bude výber inovácie, toto pole bude 

predvyplnené inováciou podľa výberu zo stránky porovnanie. Zároveň bude mať možnosť autor priradiť 

k charakteristike NŠZ viac inovácií naraz, pole bude typu multi-výber. Zároveň, ak bude mať daná 

charakteristika NŠZ už priradené aj iné inovácie budú v poli pred vyplnené. Druhé pole bude 

charakteristika NŠZ, aby mal autor možnosť doplniť charakteristiku o inovačné zmeny. Nasledovať 

bude tlačidlo Uložiť, pomocou ktorého sa uložia zmeny do databázy a systém zobrazí stránku 

porovnanie inovácií pre charakteristiku NŠZ. Pod tlačidlom Uložiť bude tabuľka s informáciami 

k vybranému prepojeniu inovácií k charakteristike NŠZ z predchádzajúcej stránky. V tabuľke budú 

zobrazené len tie porovnávané NŠZ, ktoré majú priradenú danú inováciu k charakteristike NŠZ. 

V tabuľke budú zobrazené nasledujúce informácie: 

▪ názov NŠZ, 

▪ názov inovácie, 

▪ úroveň SKKR, 

▪ stav NŠZ, 

▪ charakteristika NŠZ. 
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4.3.2.10 Stránka Odstrániť inováciu z charakteristiky NŠZ 

Návrh riešenia stránky Odstrániť inováciu z charakteristiky NŠZ je na nasledujúcom obrázku. 

Obrázok č. 91 Návrh riešenia stránky Odstrániť inováciu z charakteristiky NŠZ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Stránka bude pozostávať z názvu Odstrániť inováciu z charakteristiky NŠZ a názvu aktuálne 

porovnávaného NŠZ, pod nadpisom budú zobrazené informácie o inovácii na odobranie. Zobrazené 

informácie budú nasledovné: 

▪ názov inovácie, 

▪ popis inovácie. 

Nasledovať bude veta „Naozaj si prajete odstrániť tento záznam?“ a pod touto vetou budú zobrazené 

tlačidlá Áno a Nie. Tlačidlom Áno bude potvrdené odstránenie záznamu a tlačidlom Nie bude 

odmietnuté odstránenie záznamu. Po kliknutí na tlačidlá Áno alebo Nie bude zobrazená stránka 

Porovnanie inovácií pre charakteristiku NŠZ s aktualizovaným zoznamom záznamov. 

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 
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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. 

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. 

V sledovanom období neboli vykonávané žiadne práce na tvorbe alebo úprave dátového 

alebo relačného modelu. Pre potreby navrhovaných a implementovaných zmien boli využívané 

súčasné dátové zdroje alebo API rozhranie pripravené v predchádzajúcich sledovaných obdobiach. 

4.5 Metodická pomoc pri revízii a tvorbe NŠZ  

Aj keď tvorba a revízia NŠZ prebiehala najmä v predchádzajúcich realizačných fázach, tajomníci 

sektorových rád, resp. experti združení v sektorových radách majú priebežne početné dopyty na 

zatriedenie nových NŠZ do vybraných klasifikácií a číselníkov. S cieľom jednotného postupu 

a koherencie údajov sú dopyty riešené centralizovane. Usmernenia sa koncentrujú najmä na správne 

použitie klasifikácií SK ISCO-08, ESCO a číselník Povolaní v časti Klasifikácie. V nasledujúcom texte sú 

uvádzané príklady metodickej pomoci.  

Návrh nových zamestnaní 

Zo strany Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov boli navrhnuté na doplnenie 

zamestnania Projektant komplexných pozemkových úprav a Projektant všeobecných zásad 

funkčného usporiadania územia (VZFU).  

Stručná charakteristika a popis pracovných úloh: 

▪ Projektant komplexných pozemkových úprav 
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Komplexné spracovanie projektu pozemkových úprav v zmysle vyváženia vlastníckych, užívacích a 

krajinárskych činností. Ide o jedinečný prístup racionálneho priestorového usporiadania pozemkového 

vlastníctva v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného 

systému ekologickej stability, ochrany pôdy a manažmentu zrážkovo-odtokových procesov, funkciami 

poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva 

a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. 

▪ Projektant všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (ďalej len „VZFU“) 

Návrh opatrení komunikačného, vodohospodárskeho, protierózneho, ekologického a krajinotvorného 

charakteru ako výsledok potreby riešenia problémov v krajine a požiadaviek účastníkov pozemkových 

úprav. VZFU navrhujú a vytvárajú plán rozvoja územia v obvode projektu pozemkových úprav na 

podklade nevyhnutných zisťovaní a prieskumov, analýz, výpočtov a v nevyhnutnom rozsahu 

technického riešenia určujú návrh spoločných zariadení, verejných zariadení, opatrení a funkčného 

usporiadania územia. VZFU sú podkladom pre výpočet príspevku vlastníkov na spoločné zariadenia a 

opatrenia. 

Vzhľadom na charakter vykonávaných činností Realizačný tím SRI odporučil, aby posúdenie, resp. 

prípadné doplnenie navrhovaných NŠZ bolo v kompetencii Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu 

a kartografiu, ktorá garantuje príbuzné zamestnania. Realizačný tím taktiež odporučil doplniť NŠZ 

Projektant komplexných pozemkových úprav, vzhľadom na to, že ide o oblasť, na ktorú sa v súčasnom 

období kladie mimoriadny dôraz a na vykonávanie zamestnania je potrebné samostatné oprávnenie 

vydávané MPRV SR. Momentálne je vydaných 219 oprávnení v SR.  

V prípade návrhu zamestnania Projektant všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFU) 

bolo zo strany Realizačného tímu SRI odporučené nedopĺňať do zoznamu garantovaných NŠZ 

z nasledovných dôvodov: 

▪ je súčasťou NŠZ Projektant pozemkových úprav, 

▪ ide o viac odborníkov z rôznych profesií, ktorí sa podieľajú na spracovaní jednej etapy projektu 

pozemkových úprav, 

▪ nie je to osoba s osobitným oprávnením - Projektant pozemkových úprav má jediný oprávnenie 

oficiálne overovať túto etapu VZFU. 
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Klasifikácia ESCO 

▪ K NŠZ Poradca pre vekový manažment bolo priradené ESCO povolanie špecialista v oblasti ľudských 

zdrojov/špecialistka v oblasti ľudských zdrojov, keďže v klasifikácii ESCO nie je povolanie, ktoré by 

sa špecializovalo výlučne na vekový manažment.  

▪ K NŠZ Autorizovaný inžinier pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technológií bolo 

priradené ESCO povolanie špecialista/špecialistka na protipožiarnu ochranu. Súčasne mu bol 

priradený kód klasifikácie SK ISCO-08 2149007 Špecialista požiarnej ochrany.  

▪ K NŠZ Projektant komplexných pozemkových úprav bolo priradené ESCO povolanie územný 

plánovač/územná plánovačka a taktiež zamestnanie 2422023 Špecialista pre územné plánovanie 

z klasifikácie SK ISCO-08.  

4.6 Klasifikácia zamestnaní Poľskej republiky 

Klasifikácia zamestnaní Poľskej republiky sa nazýva Klasyfikacja zawodów i specjalności (ďalej len 

„klasifikácia KZiS“) a tvorila jeden zo zdrojov nových zamestnaní v rámci aktualizácie klasifikácie SK 

ISCO-08. Táto klasifikácia vychádza z ISCO-08, rovnako ako klasifikácia SK ISCO-08. Na rozdiel od 

Slovenska, vyhlášku, ktorou sa klasifikácia zamestnaní vydáva, má v gescii Ministerstvo rodiny 

a sociálnej politiky Poľskej republiky. Ministerstvo prostredníctvom webových stránok verejných 

služieb zamestnanosti poskytuje aj poradenské nástroje pre používateľov klasifikácie KZiS. Klasifikácia 

KZiS sa používa najmä na štatistické účely, služby zamestnanosti, kariérne poradenstvo 

a prostredníctvom analýz trhu práce a školstva umožňuje dlhodobé plánovanie vzdelávania.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie počtu zamestnaní v jednotlivých klasifikáciách podľa 

hlavných klasifikačných tried.  

Tabuľka č. 116 Porovnanie počtu zamestnaní v klasifikácii KZiS a klasifikácii SK ISCO-08 

Hlavné triedy Klasifikácia 
KZiS 

SK ISCO-
08  

 

Rozdiel v 
% 

Rozdiel 
nominálny 

1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci 172 209 22% 37 

2 - Špecialisti 705 885 26% 180 

3 - Technici a odborní pracovníci 530 565 7% 35 

4 - Administratívni pracovníci 71 71 0% 0 

5 - Pracovníci v službách a obchode 137 157 15% 20 

6 - Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, 
lesníctve a rybárstve 54 36 -33% -18 

7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 411 252 -39% -159 
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Hlavné triedy Klasifikácia 
KZiS 

SK ISCO-
08  

 

Rozdiel v 
% 

Rozdiel 
nominálny 

8 - Operátori a montéri strojov a zariadení 349 162 -54% -187 

9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 111 88 -21% -23 

0 - Príslušníci ozbrojených síl 3 23 667% 20 

SPOLU 2543 2448 -4% -95 

Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI 

Ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky, klasifikácia SK ISCO-08 má o 4%, resp. o 95 zamestnaní menej 

ako klasifikácia KZiS. Zaujímavé je, že klasifikácia SK ISCO-08 má vyšší počet zamestnaní v hlavných 

triedach, ktoré sa vyznačujú duševnou prácou. V hlavnej triede 2 Špecialisti má SK ISCO-08 o 180 

zamestnaní viac ako klasifikácia KZiS. Naopak, klasifikácia KZiS podrobnejšie člení zamestnania 

s prevahou fyzickej práce – napríklad v hlavnej triede 8 Operátori a montéri strojov a zariadení má 

klasifikácia KZiS o 187 zamestnaní viac ako klasifikácia SK ISCO-08. Z toho vyplýva, že aj keď ide 

o krajinu, ktorá má 7krát viac obyvateľov, tak pracovníkov na úrovni špecialistov nerozlišuje tak 

podrobne ako Slovensko, ale väčší dôraz kladie na remeselné, resp. manuálne zamestnania, ktoré 

v kontexte potrieb trhu práce zohrávajú významnú úlohu z pohľadu prípravy pracovnej sily v systéme 

vzdelávania.  

Zamestnania klasifikácie KZiS majú na najnižšej úrovni zovšeobecnenia 6-miestny kód. K aktualizácii 

tejto klasifikácie dochádza každé dva až tri roky. Pre používateľov je dostupných niekoľko formulárov 

(žiadostí), prostredníctvom ktorých môžu požiadať o: 

▪ doplnenie nového zamestnania, 

▪ vyradenie zastaraného zamestnania, 

▪ zmenu názvu zamestnania, 

▪ preradenie zamestnania.  

Tieto žiadosti môžu podať orgány verejnej správy, profesijné združenia, sociálni partneri a iné subjekty 

vykonávajúce organizovanú činnosť v oblasti hospodárstva, trhu práce, školstva. Nie však fyzické 

osoby. Žiadosť by mala obsahovať zdôvodnenie, popis obsahujúci krátku charakteristiku zamestnania 

a odborných úloh, prípadne informáciu o požadovanom vzdelaní a právnych predpisoch upravujúcich 

výkon práce. Žiadosti posudzuje Odbor trhu práce na Ministerstve rodiny a sociálnej politiky Poľskej 

republiky.  
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Nižšie sú uvádzane zamestnania, ktoré boli v ostatnom období doplnené do klasifikácie KZiS 

a jednoznačne preukazujú tvorbu nových digitálnych, inteligentných a ekologických pracovných miest. 

Za zmienku taktiež stoja zamestnania uvedené od čísla 55 až 62. Ide o asistentov remeselníkov, ktorí 

sa v klasifikácii SK ISCO-08 individuálne nevymenúvajú.  

1. Manažér aukčného domu,  

2. Manažér zahraničného obchodu, 

3. Manažér optimalizácie zdrojov, 

4. Manažér športového zariadenia, 

5. Manažér zoologickej záhrady, 

6. Manažér wellness, 

7. Manažér salónu krásy, 

8. Paleontológ, 

9. Inžinier chladenia a klimatizácie,  

10. Dekontaminačný inžinier – rádioaktívna kontaminácia, 

11. Inžinier nakladania s rádioaktívnym odpadom, 

12. Inžinier syntetických materiálov,  

13. Inžinier výroby papiera,  

14. Inžinier optiky, 

15. Inžinier leteckej a satelitnej techniky, 

16. Expert na protipožiarnu ochranu, 

17. Návrhár integrovaných obvodov, 

18. Dizajnér kožených výrobkov, 

19. Špecialista na riadenie rizík, 

20. Špecialista na spoločenskú zodpovednosť, 

21. Špecialista na intermodálnu prepravu, 

22. Špecialista na riadenie, 

23. Špecialista na vnútornú bezpečnosť, 
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24. Špecialista na cudzích štátnych príslušníkov,  

25. Špecialista na riadenie projektov a programov, 

26. Špecialista na sociálne médiá, 

27. Špecialista na zahraničný obchod, 

28. Analytik používateľských skúseností,  

29. Špecialista na integráciu informačných technológií, 

30. Špecialista na technológiu blockchain, 

31. Dizajnér používateľského rozhrania, 

32. Špecialista na kvalitu softvéru, 

33. Inžinier internetu vecí, 

34. Špecialista na cloud computing, 

35. Špecialista na vývoj umelej inteligencie, 

36. Špecialista na strojové učenie, 

37. Špecialista na virtuálnu realitu, 

38. Špecialista na priemyselné informačné technológie, 

39. Špecialista na počítačovú kriminalistiku, 

40. Forenzný analytik,  

41. Špecialista na ochranu práv dieťaťa a rodiny, 

42. Operátor 3D tlačiarne, 

43. Laborant na chov zvierat,  

44. Policajt z protiteroristickej služby, 

45. Spotrebiteľský ombudsman,  

46. Tester počítačových hier, 

47. Fyzioterapeut koní, 

48. Pracovník na ochranu zvierat, 

49. Pracovník útulku pre zvieratá, 

50. Montér lodí a jácht,  
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51. Montér plotov, 

52. Technici automatizácie,  

53. Montér fotovoltaických zariadení, 

54. Operátor rezných kotúčov TBM (tunelová vyvrtávačka), 

55. Asistent krajčíra, 

56. Asistent mechanika, 

57. Asistent zámočníka, 

58. Tesársky asistent, 

59. Kadernícky asistent, 

60. Asistent elektrikára, 

61. Gastronomický asistent, 

62. Asistenti hotelových a reštauračných služieb. 

Vyššie uvedené zamestnania budú predstavovať dôležitý zdroj informácií v rámci najbližšej aktualizácie 

klasifikácie SK ISCO-08.  

4.7 Revízia klasifikácie produkcie CPA 

Klasifikácia produkcie CPA je štrukturálne prepojená s klasifikáciou NACE Rev.2, keďže všetky tovary 

a služby sú výsledkom niektorej z ekonomických činností. Prebiehajúca revízia klasifikácie NACE Rev.2 

vyvoláva potrebu aktualizovať aj klasifikáciu produkcie CPA. Rovnako ako v prípade klasifikácie NACE 

Rev.2, revízia klasifikácie produkcie CPA prebieha na medzinárodnej úrovni so zohľadnením 

pripomienok a návrhov zo strany stakeholderov, najmä národných štatistických úradov.  

Aj keď bolo spustenie revízie klasifikácia produkcie CPA naplánované na apríl 2022, reálne sa 

odštartovala až v júni 2022 po definitívnom schválení finálnej verzie klasifikácie NACE Rev.2.1. 

Predloženie návrhu novej klasifikácie produkcie CPA sa predpokladá na október 2022, po ktorom sa 

začne aj samotný legislatívny proces. Revidovaná verzia klasifikácie produkcie CPA má rovnaký dátum 

implementácie ako klasifikácia NACE Rev.2.1, a to 1.1.2025, aby bola zabezpečená konzistentnosť 

európskej štatistiky. 
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Zmeny pripravené v rámci revízie klasifikácie produkcie CPA budú ďalej zapracované aj v štatistike 

PRODCOM, resp. PRODSLOV, kde sú sledované 10-miestne kódy priemyselných výrobkov, tak aby bola 

zachovaná homogenita klasifikácií NACE , CPA a PRODCOM na 4 miestnej úrovni.  

Prostredníctvom klasifikácie produkcie CPA sa v rámci NŠZ sledujú tovary a služby, ktoré sú vyrábané, 

resp. poskytované v danom zamestnaní, a to na úrovní divízií klasifikácie produkcie CPA. Napríklad NŠZ 

Liehovarník má uvedené dve klasifikačné kategórie v rámci sekcie C Produkty priemyselnej výroby:  

▪ C10 Potravinárske výrobky, 

▪ C11 Nápoje. 

V nasledujúcom texte sú uvádzané nové klasifikačné kategórie pracovnej verzie aktualizovanej 

klasifikácie produkcie CPA:  

1. Sutina vznikajúca z ťažby pevnej horniny, 

2. Podporné služby pri ťažbe kovových rúd, 

3. Víno, nealkoholické, 

4. Pivo, nealkoholické, 

5. Výrobky na technické použitie, 

6. Nepremokavé plachty, markízy a žalúzie, plachty na člny, stany a kempingový tovar (vrátane 

nafukovacích matracov), 

7. Padáky (vrátane vzducholodí) a rotačných padákov, ich časti, 

8. Zdravotné ponožky, 

9. Masívne parkety, z dreva, 

10. Masívne parkety, nie z dreva, 

11. Laminátová podlaha, z dreva, 

12. Laminátová podlaha, nie z dreva, 

13. Skonštruované drevené výrobky, 

14. Zmesi plynov, 

15. Katalyzátory, 

16. Plastové vrecia na odpadky, 
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17. Plasty spevnené sklom a uhlíkom, 

18. Viacvrstvové izolačné zasklenie,  

19. Spekaná (sintrovaná) magnézia, 

20. Protihlukové bariéry, 

21. Biologický cement, 

22. Poľovnícke, športové alebo ochranné zbrane a strelivo, 

23. Fotovoltické články ako elektronické súčiastky a fotovoltické panely, 

24. Snímacie zariadenia, 

25. Lítio-iónové batérie, 

26. Trakčné batérie, 

27. Nabíjačky na batérie, 

28. Časti veterných turbín,  

29. Tepelné čerpadlá pre domácnosti, 

30. Chladiace a ventilačné zariadenia pre domácnosti, 

31. Automatické zariadenia pre bowlingové dráhy (napr. stavače kolkov), 

32. Elektronické vozidlá, 

33. Hybridné vozidlá, 

34. Autonómne vozidlá, 

35. Korytá a kontajnery na odpadky, 

36. Plachetnice (okrem nafukovacích) na zábavu, s alebo bez pomocného motora, 

37. Plachetnice (okrem nafukovacích) na šport, a alebo bez pomocného motora, 

38. Nafukovacie plavidlá na zábavu, 

39. Nafukovacie plavidlá na šport, 

40. Elektrické kolobežky, 

41. Plyn vyrobený z konvenčných zdrojov, 

42. Plyn vyrobený z obnoviteľných zdrojov, 

43. Služby dodávky klimatizácie z geotermálnych zdrojov, 
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44. Služby dodávky klimatizácie zo solárnych zdrojov, 

45. Služby dodávky klimatizácie z tepelných jadrových zdrojov, 

46. Služby dodávky klimatizácie z iných zdrojov, 

47. Voda na zavlažovanie, 

48. Voda na iné účely, 

49. Služby spracovania a distribúcie vody cez vodovodné potrubie, 

50. Služby spracovania a distribúcie vody na zavlažovanie, 

51. Služby spracovania a distribúcie vody na iné účely, 

52. Stavebné práce na stavbe obytných budov, 

53. Stavebné práce na stavbe nebytových budov, 

54. Rekonštrukčné, nadstavbové a prestavbové práce na bytových a nebytových budovách, 

55. Bio stavebné práce na bytových a nebytových budovách, 

56. Stavebné práce na bytových a nebytových budovách, z dreva, 

57. Parkety a iné drevené podlahové krytiny, drevené obklady stien, 

58. Veľkoobchod s dverami a oknami, z akéhokoľvek materiálu, 

59. Maloobchod s nealkoholickým pivom, 

60. Maloobchod s nealkoholickým vínom, 

61. Maloobchod s použitým textilom, 

62. Maloobchod s použitým oblečením, 

63. Maloobchod s použitou obuvou, 

64. Maloobchod s použitým nábytkom, 

65. Maloobchod s použitými komunikačnými, informačnými a elektronickými zariadeniami, 

66. Maloobchod s použitými domácimi spotrebičmi, 

67. Maloobchod s použitými mediálnymi produktami, 

68. Maloobchod s použitými stavebnými výrobkami, 

69. Maloobchod s použitými výrobkami i. n. (inde neuvedenými), 

70. Maloobchod s motorovými vozidlami, 



558 

71. Maloobchod s dielmi a príslušenstvom pre motorové vozidlá, 

72. Maloobchod s motocyklami, dielmi a príslušenstvom pre motocykle, 

73. Sprostredkovateľské služby pre nešpecializovaný maloobchod, 

74. Sprostredkovateľské služby pre špecializovaný maloobchod, 

75. Vydavateľské služby pre elektronické knihy, 

76. Vysielanie športových podujatí, 

77. Služby obchodovania s cennými papiermi na vlastný účet, 

78. Faktoringové služby, 

79. Služby bankových sekuritizačných vozidiel, 

80. Služby sekuritizačných vozidiel, iných ako bankových, 

81. Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, 

82. Poradenské služby a zastupovanie v mene klientov pred daňovými úradmi, 

83. Služby umeleckého agenta, 

84. Lízingové služby na pneumatiky, 

85. Rezervačné služby pre reštaurácie, 

86. Rezervačné služby na prenájom áut, 

87. Služby jazykovej korektúry, 

88. Služby civilnej ochrany, 

89. Služby športových trénerov. 

Z vyššie uvedeného možno vyvodiť niekoľko záverov:  

▪ narástla konzumácia nealkoholických nápojov, najmä piva a vina, ktorá sa prejavila nárastom 

produkcie v porovnaní s produkciou alkoholických nápojov,  

▪ v rámci produkcie sa začnú sledovať aj „zelené“ tovary ako batérie, fotovoltaika, nabíjačky, veterné 

turbíny, tepelné čerpadlá, chladiace a ventilačné zariadenia,  

▪ sledovanie tovarov sa v rámci automotive výrazne zmení a pribudnú nové kategórie zamerané na 

hybridné, elektrické a autonómne vozidlá,  

▪ začne sa sledovať, či bol plyn vyrobený z konvenčných alebo obnoviteľných zdrojov energie,  
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▪ samostatne sa budú sledovať služby dodávky klimatizácie z geotermálnych, zo solárnych, 

z tepelných, jadrových a z iných zdrojov, 

▪ v novej verzii klasifikácie produkcie CPA sa bude sledovať 9 druhov maloobchodu s použitým 

tovarom v rámci priorít udržateľnosti, 

▪ novými prvkami sú aj elektronické rezervačné služby.  
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5. AKTIVITA Č. 5 SEKTOROVÉ INOVÁCIE V SÚLADE 

S DOBRÝMI SKÚSENOSŤAMI V KRAJINÁCH EÚ A V 

ĎALŠÍCH VYBRANÝCH KRAJINÁCH 

Štát, ktorý smeruje k prosperite, vníma vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie ako súčasti komplexného 

mechanizmu vlastných činností – tých, ktoré na jednej strane prispievajú k jeho blahobytu a na druhej 

strane zabezpečujú skvalitnenie života a jeho kultúry. Úloha štátu pritom musí byť predovšetkým 

systematická, strategická, podporná a koordinačná.  

Cieľom tohto materiálu je ukázať, ako sa dlhodobá stratégia štátu realizuje v iných krajinách a ktoré z 

nástrojov a metód používaných v zahraničí by si mali osvojiť príslušné slovenské pracoviská v záujme 

posilnenia postavenia Slovenskej republiky (ďalej len “SR”) vo svete. 

Priemysel 4.0 výrazne mení postavenie človeka vo výrobných procesoch v dôsledku uplatňovania 

inteligentných postupov, výrobkov a nadnárodných výrobných procesov. Takéto procesy si vyžadujú 

inak formovaného zamestnanca – flexibilného, komunikatívneho, schopného adaptovať sa na rýchlo 

meniace sa pracovné podmienky. Príprava takýchto absolventov však patrí celosvetovo medzi slabiny 

školstva, vrátane slovenského. Slovenské školstvo sa doteraz nevymanilo z tradičnej orientácie na 

encyklopedické vedomosti a nedostatočne pripravuje í žiakov a študentov pre život. Na jednej strane 

sú vedomosti, ktoré presadzujú školy, na druhej odborné zručnosti, ktoré požadujú zamestnávatelia. 

Čoraz väčší význam nadobúda celoživotné vzdelávanie. Školy si nemajú klásť za cieľ „naučiť všetko“, 

ale „naučiť študentov učiť sa“ a chápať „ducha a ciele študovaného odboru“. 

 Slovenské školstvo sa nedostatočne venujeme problematike výstupov vzdelávania, pri hodnotení 

výsledkov žiakov sa primárne aplikujú formálne hodnotiace kritériá.teda číselné. Tie dokážu rýchlo a 

účinne poukázať na nekvalitu (presnejšie povedané, na nesplnené očakávania), nie však na kvalitu, 

pretože tá sa prejavuje presahom očakávaní. 

Európska únia (ďalej len “EÚ”) naznačuje cestu, okrem iného grantovým programom „Horizon Europe“, 

ktorého misiou je podporiť široko definované oblasti výskumu, napríklad ako sú: ťažko liečiteľné 

civilizačné choroby, prispôsobenie sa zmene podnebia vrátane transformácie spoločnosti, 

problematika vôd, klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, či zdravé potraviny, kde majú výskumníci 
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zo SR potenciálne významné šance. Úspech Slovenska vo veľkej miere závisí od toho, ako rýchlo 

dokážeme na ne zareagovať. Počas nedávnej pandémie naši vedci dokázali rýchlo navrhnúť a vytvoriť 

testy, ale aj široká pedagogická obec preukázala rýchlu a účinnú reakciu vďaka online vzdelávaniu. 

Učitelia, žiaci a študenti, ako aj vedenia škôl ukázala, že miera ich adaptability je v prípade potreby 

vysoká. Teraz ide o to, aby sa vhodnými nástrojmi vyvolala podobná potreba zmeny štýlu, obsahu, 

foriem a metód vzdelávania. Zamestnávatelia jej totiž čelia denne a preto očakávajú, že aj ich budúci 

zamestnanci budú mať adekvátne predpoklady. 

Ak sa totiž naše firmy majú dostať na popredné miesta na trhu, musia prichádzať s inovatívnymi 

riešeniami a byť schopné vysokej adaptability na trvalo sa meniace podmienky. Práve schopnosť 

inovovať je jedným z faktorov priemyselného rozvoja a vysokej zamestnanosti. . Ako je známe z 

automobilového priemyslu, na každé miesto vo výrobe automobilov je viazaných niekoľko ďalších 

miest v iných odvetviach – od logistiky po hromadnú dopravu či stravovanie. Zatiaľ však Slovensko v 

oblasti inovácií zaostáva, ako vidieť z nasledujúceho grafu: 

Graf č. 60 Inovátorské krajiny 

 

Zdroj: Európska komisia, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3048 

Tento dokument sa preto zameriava na to, ktoré zručnosti treba rozvíjať, ako podporovať vzdelávanie, 

vedu a inovácie a naznačuje základné trendy na prechod, od súčasnej stagnácie k rozvoju. 

 Treba si klásť ciele tak, aby sa naštartoval postupný a kontinuálny rozvoj a v strednom časovom 

horizonte (5-10 rokov) došlo k posunu, ktorý sa už objaví aj v štatistikách a inovácie sa stanú 

integrálnou súčasťou aj ostatných zložiek školstva a hospodárstva. Treba podporovať širšie väzby medzi 

nimi, napríklad medzi výskumom na SAV a VŠ, medzi startupmi a firmami, školami nižších stupňov a 
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fakultami pripravujúcimi učiteľov atď. Jednou z možných foriem by mohli byť granty zamerané na 

projekty, ktoré budú jednotlivé činnosti rozvíjať. Plán obnovy a odolnosti SR nepochybne ponúka aj 

možnosti v tomto smere. 

Dobrý príklad cieľavedomého postupu ponúka Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied na obdobie 2021-2025. Nielen vhodne rámcuje aktivity SAV v oblastiach ekonomického 

a sociálneho vývoja Slovenska, ale špecifikuje aj sériu krokov na najbližšie obdobie v legislatívnej, 

organizačnej, ekonomickej a finančnej oblasti, ako aj v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Zároveň 

sa zameriava aj na širšie celospoločenské pôsobenie SAV: spoluprácu s vysokými školami, 

hospodárskou a spoločenskou sférou, vzdelávanie a popularizáciu vedy, ako aj na celkové pôsobenie v 

medzinárodnej vedeckej komunite. 

V oblasti vysokého školstva k uvedeným oblastiam treba pridať ešte prípravu budúcich inovátorov 

(prostredníctvom inkubátorov) a rozvoj celoživotného vzdelávania ako nástroja prenosu najnovších 

vedeckých a odborných poznatkov do praxe. Len tak sa dá zrýchliť cyklus inovácií a posilniť ich kvalita. 

Predpokladáme, že Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2023-2026, ktorý pripravuje 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len “MIRRI 

SR”) dá uvedeným aktivitám adekvátny impulz. 

5.1 Vzdelávanie vo vybraných inšpiratívnych krajinách 

Nižšie uvedené texty obsahujú informácie o vzdelávacom systéme vo vybraných krajinách. Informácie 

o krajinách Česká republika, Francúzska republika, Holandské kráľovstvo, Spolková republika Nemecko 

a Nový Zéland vychádzajú z analýzy realizovanej v NSP v roku 2010 a SRI v roku 2022.  

5.1.1 Česká republika – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Systém vzdelávania v Českej republike (ďalej len “ČR”) je veľmi podobný slovenskému systému. Je to 

spôsobené najmä tým, že oba systémy vychádzajú z rovnakého historického vývoja a sociokultúrneho 

kontextu. Okrem viacerých spoločných čŕt, resp. prieniku samotných systémov sú plusovými faktormi 

aj jazyková a geografická blízkosť, ktoré významným spôsobom podporujú a uľahčujú študijnú mobilitu. 

Od roku 2010 prešiel vzdelávací systém viacerými úpravami. Tie najvýraznejšie spôsobila pandémia 

COVID-19, ktorá priniesla výrazné obmedzenia. Školy a školské zariadenia sa zatvorili, do praxe sa 
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zaviedla dištančná forma štúdia a s ňou súviselo využívanie nových vyučovacích metód, nástrojov a v 

neposlednom rade aj nového spôsobu hodnotenia žiakov. V dôsledku zatvorenia škôl a školských 

zariadení v ČR bolo potrebné vypracovať spôsob, akým budú žiaci hodnotení v druhom polroku 

školského roku 2019/2020. V tejto súvislosti Ministerstvo školstva, telovýchovy a mládeže ČR 

vypracovalo súbor hygienických a bezpečnostných podmienok, pri rešpektovaní ktorých bola možná 

účasť žiakov a študentov na školách pri výučbe. Išlo o formu "manuálu" pre všetky segmenty 

vzdelávacej sústavy, na ktorej spolupracovali s epidemiológmi a Ministerstvom zdravotníctva ČR. V 

máji 2020 bola uverejnená Vyhláška k maturitným a záverečným skúškam a jednotným prijímacím 

skúškam, ktorá stanovila podmienky, za ktorých boli žiaci testovaní. Súčasťou bol tiež balík podpory k 

vyššie uvedenej metodike120. 

Systém vzdelávania v ČR je založený na školskom a vysokoškolskom zákone, ktoré definujú postupy 

získavania kvalifikácií. Pilierom vzdelávacieho systému je rozdelenie do troch oblastí: primárneho 

(základného), sekundárneho (stredného) a terciárneho vzdelávania. Ministerstvo školstva, mládeže a 

telovýchovy ČR hrá v oblasti vzdelávania najdôležitejšiu úlohu. Za posledných 12 rokov sa na postavení 

ministerstva nič nezmenilo. Z globálneho hľadiska je stále zodpovedné za koncepciu, stav a rozvoj 

výchovno-vzdelávacej sústavy v Českej republike.  

Obdobie rokov 2010 až 2020 bolo v ČR charakterizované zapracovávaním reforiem vzdelávania tzv. 

Kurikulárnu reformu. Učebné dokumenty boli postupne nahradené modernejšími rámcovými 

vzdelávacími programami (ďalelj len „RVP“), na ktorých základe 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 

kurikul 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 

 
120 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020
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kvalifikáciami začal objavovať pojem kvalifikačný štandard, ktorého úlohou je celoštátne ovplyvňovať 

ciele a obsahy vzdelávacích programov. 

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“, teda školská úroveň kurikulárnych dokumentov zaistí 

školské vzdelávacie programy, ktoré zohľadnia aj regionálne a miestne požiadavky. 

Hodnotiace štandardy – stanovujú kritéria a postupy na overovanie požiadaviek kvalifikačného 

štandardu (napr. katalógy požiadaviek pre maturitnú skúšku). Hodnotiace štandardy slúžia na overenie 

a uznávanie výsledkov učenia sa a ich certifikáciu.  

Charakteristickým znakom českého vzdelávacieho systému je to, že 96 % absolventov základných škôl 

pokračuje ďalej v štúdiu a chce dosiahnuť vyššie ako iba povinné základné vzdelanie. Českí študenti 

viac inklinujú k štúdiu na odbornej škole. Vzdelávacie programy v odbornom vzdelávaní smerujú 

predovšetkým k tomu, aby absolventi získali určitú kvalifikáciu. Preto s kurikulárnou reformou súvisí aj 

vznik Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej len „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 neformálneho učenia. 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. S kvalitou odborného vzdelávania v Českej 

republike súvisí najmä to, že sa žiaci v menšej miere orientujú na všeobecnovzdelávacie školy. Aj vďaka 

tomuto postoju získava väčšina žiakov odbornú kvalifikáciu uznávanú trhom práce.  

V roku 2020 bol v rámci zosúlaďovania vzdelávania s potrebami trhu práce v rámci národných projektov 

spustený pilotný projekt tzv. „Majstrovskej skúšky“, ktorý gestoroval Národný pedagogický ústav 

(bývalý Národný ústav vzdelávaní – 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. 
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Kvalifikácia tzv. “Majster remesla” predstavuje nový druh kvalifikácie, ako aj nový nástroj pre 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. 

Z hľadiska financovania školstva je výraznou zmenou aj reforma financovania regionálnych škôl, ktorá 

od roku 2020 prináša zmenu vo forme financovania podľa normatívov na pedagogického pracovníka 

zo zdrojov Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, a nie podľa krajských normatívov na žiaka. 

Tiež sa v ČR rozvíja spolupráca škôl a zamestnávateľskej a podnikateľskej sféry a taktiež sa 

spolupodieľajú na prepojení absolventov škôl so zástupcami podnikov vo forme stáží, workshopov a 

pod.  

Medzi hlavné kvality vzdelávacej sústavy v ČR nepochybne patrí, že existuje strategický dokument s 

názvom „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023“, 

ktorý zahŕňa konkrétne kroky na každej z úrovní vzdelávacej sústavy a prepája viaceré vzdelávacie 

subjekty do realizácie naplánovaných opatrení. Ďalším výrazným pozitívom je prepojenie 

rekvalifikačných kurzov na obsah štandardov profesijných kvalifikácií v registri Národnej sústavy 

kvalifikácií, čím sa zabezpečí kontinuita a overovanie získavania vedomostí a zručností v súlade s 

uznávaním nadobudnutých zručností potrebných pre prax. Taktiež Česká republika disponuje 

pripravenou stratégiou Práce 4.0 a je vypracovaný tiež pripravený Akčný plán práce 4.0, ktorý zahŕňa 

rôzne inovatívne formy vzdelávania, nové metódy a didaktické postupy do svojich procesov, ako sú 

napr. zmiešané učenie, kódovanie bootcampu a pod. 
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5.1.1.1 Príklady dobrej praxe v Českej republike  

V oblasti vzdelávania viacero možností, v ktorých môže byť ČR príkladom pre Slovenskú republiku.  

▪ Prednostný záujem o štúdium na odborných školách (Český vzdelávací systém je založený na tom, 

že žiaci po absolvovaní primárneho vzdelávania pokračujú v sekundárnom na odbornej škole a 

získajú odbornú kvalifikáciu).  

▪ Majstrovská skúška – je to model majstrovských remeselných skúšok, ktorý zahŕňa portfólio 

odborných vedomostí v rámci skúšobných štandardov potrebných na jeho realizáciu).  

▪ Majster remesla (Je to nový druh kvalifikácie a nový nástroj pre ďalšie vzdelávanie a uznávanie 

výsledkov predošlého vzdelania v remesle. Vedie až k úrovni EQF 5.).  

▪ Reforma financovania regionálnych škôl (financovanie normatívov na pedagogického pracovníka, 

čo je odklon z pôvodného konceptu podľa krajských normatívov na žiaka).  

V oblasti vzdelávania v ČR sa dá nájsť aj veľmi inšpiratívny príklad z praxe, ktorý by poslúžil ako príklad 

dobrej praxe pre Slovenskú republiku.  

Prijímanie do remeselných cechov: v ČR stále funguje tradícia prijímania vyučených žiakov do cechov. 

Keďže na Slovensku cechy zanikli, klasický tradičný postup prijímania do cechov zanikol spolu s nimi. 

Doteraz forma tradičných cechov u nás obnovená nebola. V našich podmienkach síce existuje 

Slovenská živnostenská komora a Slovenský živnostenský zväz, ktoré združujú niektoré cechy, ale sú to 

iba dobrovoľné združenia remeselných odborníkov. Patria k nim Cech strechárov, Cech podlahárov, 

Cech pekárov, cukrárov a mlynárov a iných. Do budúcna by bolo prospešné systémovo zabezpečiť 

tradíciu cechov, ako združenie odborníkov, pre ktorých bude prijatie do cechu cťou a ktorých bude 

cech chrániť a presadzovať ich záujmy. 

5.1.1.2 Návrhy systémových opatrení z Českej republiky pre Slovenskú republiku 

Aktuálne je v Českej republike aktívnych viacero systémových opatrení, ktoré by si aj Slovensko mohlo 

zobrať za svoje. V oblasti vzdelávania by bolo vhodné systémovo podchytiť záujem mladých ľudí o 

štúdium na odbornej škole pred veľmi populárnymi všeobecnovzdelávacími inštitúciami. Systém by 

mal apelovať nielen na žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú pre ďalšie štúdium na strednej škole. 

Je dôležité uvedomiť si, že apelovať je potrebné najmä na rodičov, ktorí chcú mať zo svojich detí 

gymnazistov, právnikov či lekárov, aj keď nedosahujú dobré výsledky a požadované intelektuálne 
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parametre. Mať vyštudovaný konkrétny odbor a remeslo je v dnešnej dobe výhodné a stáva sa to aj 

vecou prestíže.  

V systéme odborného školstva by sa aj v našich podmienkach uchytila „Majstrovská skúška“. Ide o 

systém, ktorý v tomto období na Slovensku nefunguje a v Čechách 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 v SR 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 ČR, aj v SR by bolo prínosné, aby boli v rámci projektu vypracované potrebné 

metodiky a boli taktiež navrhnuté postupy na organizovanie skúšok. 

5.1.2 Francúzska republika – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Francúzsko sa zaraďuje medzi inšpiratívne krajiny s mnohými pozitívnymi skúsenosťami v oblasti 

výchovy, vzdelávania, evalvácie a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa, celoživotného vzdelávania. Francúzsky školský systém patrí medzi najkvalitnejšie na svete. 

Vyučovanie sa považuje za intelektuálne, náročné, dôraz sa kladie na analýzu a porozumenie, 

vyžadovaná je systematická príprava na vyučovanie. 

Základné princípy francúzskeho vzdelávacieho systému: 

▪ sloboda vzdelávania – existujú verejné a súkromné vzdelávacie zariadenia, ktoré fungujú paralelne 

na všetkých stupňoch; 

▪ bezplatné vzdelávanie – platí v štátnych školách a školských zariadeniach; 

▪ princíp odluky cirkvi od štátu; 

▪ povinná školská dochádzka začína už od tretieho roku veku a pokračuje do osemnásteho roku 

života.  

Ministerstvo školstva, riaditeľstvo všeobecných a medzinárodných vecí a spolupráce (Ministère de 

l'Education Nationale, Direction des Affaires générales internationales et de la Coopération) od roku 

2006 realizuje reformné kroky v politike vzdelávania.  
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Reforma politiky vzdelávania sa zameriava na nasledovné prvky: 

▪ zavedenie princípu rovností šancí; 

▪ odstránenie chýbajúceho kontaktu s praxou; 

▪ zníženie počtov žiakov v triedach; 

▪ zabezpečenie profesijnej orientácie a podpora následnej zamestnateľnosti. 

Francúzsky školský systém sa skladá z troch stupňov vzdelávania:  

1. Prvý stupeň vzdelávania – materské a základné školy. 

2. Stredný stupeň vzdelávania – collèges a lýceá. 

3. Vysokoškolské vzdelávanie. 

Žiaci vo veku od 11 – 18 rokov v strednom stupni vzdelávania získavajú stredoškolské vzdelanie. 

Rozdelené je do dvoch cyklov:  

1. cyklus: collèges (ekvivalent 2. stupňa základnej školy v Slovenskej republike) 

Žiaci vo veku 11 – 15 rokov sú vzdelávaní po dobu štyroch rokov, ktoré sú rozdelené na dva cykly po 

dvoch rokoch:  

▪ Pozorovací cyklus zahŕňajúci štúdium cudzích jazykov, matematiky, realizujú sa aktivity súvisiace s 

objavovaním sveta, umeleckej výchovy (výtvarné umenie, hudobná výchova) a telesnej výchovy 

(získanie kompetencií a potrebných vedomostí, aby žiak lepšie poznal svoje telo, aby ho 

rešpektoval a udržiaval ho vo forme). 

▪ Orientačný cyklus môže mať dve rôzne formy:  

- všeobecnú (générale) – vyberá si ju väčšina žiakov a zahŕňa štúdium druhého cudzieho jazyka,  

- technologickú (technologique) – poskytuje praktické technologické vzdelanie spájajúce 

technické a všeobecné vzdelávanie. 

Na konci tohto cyklu získavajú žiaci diplôme national du Brevet. 

2. cyklus: lycée (ekvivalent strednej školy alebo gymnázia v Slovenskej republike) 

Cyklus je určený pre žiakov vo veku 15 – 18 rokov na nasledovných školách: 
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▪ stredná škola, lycée, tvorí posledné tri roky štúdia: première, seconde a terminale, gymnázium, 

▪ s technologickým zameraním (technologický smer pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium 

technologického zamerania v trvaní 2 a viac rokov), 

▪ s odborným zameraním (pripravuje mládež na získanie prvej odbornej kvalifikácie, ktorá im umožní 

buď pokračovať v ďalšom štúdiu alebo začleniť sa do aktívneho profesionálneho života; hneď po 

skončení tretieho ročníka sa môžu žiaci, ktorí budú navštevovať odborné gymnázium, pripravovať 

na získanie výučného listu /C.A.P./ alebo diplomu o odbornom štúdiu /B.E.P./, odborné gymnáziá 

sa končia odbornou maturitou), 

▪ gymnáziá zamerané na výber povolania, 

▪ gymnáziá so všeobecným zameraním (všeobecný smer gymnázia vedie študentov k 

dlhodobejšiemu štúdiu). 

Všeobecné alebo technické lycée (navštevuje ich väčšina žiakov): 

▪ poskytujú trojročné štúdium končiace všeobecným alebo technickým Baccalauréatom s 

nasledovnými špecializáciami: literárna, vedecká, ekonomická a sociálna, technologická; 

▪ po získaní všeobecného alebo technického Baccalauréatu väčšina žiakov pokračuje v odbornej 

príprave na vysokých školách. 

Lycée professionnel: 

▪ odborná škola; 

▪ poskytuje riadnu všeobecnú a odbornú prípravu a po dvoch rokoch končí BEP – Brevet d´ Etudes 

Profesionnelles (vysvedčenie o odbornom štúdiu) alebo CAP – Certificat d´Aptitude Profesionnelle 

(vysvedčenie o odborných schopnostiach); 

▪ po nich môže nasledovať odborný Baccalauréat (ktorý trvá ďalšie dva roky); 

▪ učňovské gymnáziá: 

▪ triedy vyrovnávacie – pre žiakov, ktorí majú problém v ZŠ; 

▪ triedy oboznamovacie – pre žiakov inonárodných nefrankofónnych krajín; 

▪ integračné triedy – pre žiakov fyzicky, či mentálne postihnutých, ale schopných existovať v 

školskom prostredí. 

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava (duálne vzdelávanie): 

▪ osobitná pozornosť sa zameriava na ďalšie smerovanie žiakov; 
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▪ žiaci 4. a 3. ročníka collège (zodpovedá 7. až 9. ročníku ZŠ v SR) absolvujú individuálny pohovor 

zameraný na ich budúcu orientáciu, od 4. ročníka môžu začať s výberom predmetov podľa ich 

profesijného zamerania; 

▪ tí žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí získali hodnotenie „výborný“ na vysvedčení, môžu požiadať o umiestnenie 

v strednej škole podľa ich vlastného výberu; 

▪ program „cieľ – stáže“ preferuje povinné stáže žiakov v profesionálnom prostredí. Riadenie tohto 

programu spočíva v podpísaní zmluvy medzi školským zariadením a podnikom. Program umožňuje 

každému žiakovi absolvovať povinnú stáž a disponovať tak šancou získať svoju prvú skúsenosť v 

podniku; 

▪ k stredným školám môžu byť pričlenené tzv. vyššie technologické sekcie (Sections de Technicien 

Supérieur – STS) – získanie diplomu BTS (Brevet de Technicien Supérieur); BTS je možné získať vo 

viac ako 100 odboroch, zameraných najmä na výrobu a služby. 

Základná odborná príprava pre mládež bez kvalifikácie: 

Štát poskytuje mladým ľuďom, ktorí nezískali kvalifikáciu počas školskej dochádzky, možnosť získať 

odbornú kvalifikáciu. Financuje ju Crédit Formation Individualisé (individuálny kredit na odbornú 

prípravu – Kredit pre individualizované vzdelávanie), ktorý umožňuje prístup k odbornej príprave. Táto 

možnosť, ktorá spája rozličné inštitúcie, umožňuje získať odbornú prípravu prispôsobenú potrebám 

jednotlivca a využíva nové metódy (zmluvy o striedavej odbornej príprave). Umožňuje mladým 

jednotlivcom realizovať vlastný program odbornej prípravy a získať podporu na rozličných stupňoch 

prípravy. 

Contracts Emploi-Solidarité, tzv. zmluva pracovno-solidárna (CES) existuje vo francúzskom systéme od 

roku 1990. Jej účelom je podporiť profesionálnu integráciu nezamestnaných (s osobitnými ťažkosťami 

pri prístupe k zamestnaniu). Ide o zmluvu na dobu určitú (obvykle niekoľko mesiacov až jeden rok) a 

na skrátený úväzok, 20 hodín týždenne. Odmeňovanie zamestnanca je podporované štátom. 

3. Tretí stupeň vzdelávania (vysokoškolské vzdelávanie) je poskytované pre študentov vo veku 

18 – 23 rokov: 

▪ študenti sa po absolvovaní stredoškolského štúdia prihlasujú cez vytvorenú on-line platformu – 

podľa záujmu si vyberajú medzi vysokými školami; 

▪ nie sú zavedené prijímacie skúšky; 
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▪ prijatie na VŠ je možné aj u uchádzačov, ktorí nemajú maturitnú skúšku (Baccalauréat), hodnotenie 

úrovne vedomostí, zručností a spôsobilostí uchádzača vykonáva pedagogická rada, v ktorej musia 

mať zastúpenie aj pedagógovia daného študijného odboru; 

▪ poskytujú ho univerzity, ďalšie zariadenia (napr. centrá odbornej prípravy pre zdravotné sestry 

alebo sociálnych pracovníkov); 

▪ do systému francúzskeho vysokého školstva patria aj tzv. špecializované vysoké školy (prestížne 

Grandes Écoles - École Normale Supériore (ďalej len „ENS“)) – sú považované za ustanovizne 

formujúce elitu francúzskeho národa, medzi absolventov patria nositelia Nobelovej ceny, Abelovej 

ceny a ďalších); 

▪ medzi špecializované VŠ sa zaraďujú ďalšie špecializované inštitúcie poskytujúce terciárne 

vzdelávanie (dizajn, architektúra, žurnalistika, politológia, verejná správa, zdravotná starostlivosť, 

učiteľstvo); 

▪ vysokoškolský diplom je možné získať štúdiom na univerzite, ale i uznaním bloku kompetencií, 

získaných u zamestnávateľa, ktoré validuje komisia (uznávanie profesijnej praxe adekvátnej 

vysokoškolskému vzdelaniu); 

▪ popri štátnom školstve sú aj dve formy súkromných škôl: “kontraktované” vzdelávanie, ktoré je 

podporované a kontrolované štátom a vzdelávanie “mimo kontraktu”, úplne financované 

rodinami; 

▪ v súčasnosti sú bakalárske (Bc.) programy aj vo forme duálneho vzdelávania. 

IUT (Instituts Universitaires de Technologie) – vysokoškolské vzdelávanie je realizované na Inštitúte 

pre technologické vzdelávanie. 

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) – získanie technologického diplomu. 

BTS je 2-ročné štúdium po maturite, pokračuje na gymnáziách, po každom roku je možné získať 60 

kreditov, je úvodnou časťou profesijne orientovaného bakalára. 

Celoživotné vzdelávanie (ďalej len „CŽV“): 

▪ cieľom systému CŽV je dosiahnuť „osobný účet CŽV“ – každá osoba, ktorá pracuje, si ho bude 

spravovať, by sa mohla vzdelávať počas celého života; 
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Inštitúcie pre odbornú prípravu: 

▪ odborné lýceá (CAP, BEP, záverečná skúška Baccalauréat); 

▪ všeobecné a technické lýceá (technický Baccalauréat, BTS); 

▪ Úrad pre odbornú prípravu (Délégation á la Formation professionnelle) – Úrad Ministerstva práce, 

zamestnanosti a odbornej prípravy, ktorý je zodpovedný za prípravu a realizáciu opatrení odbornej 

prípravy pre mladých ľudí, ktorí ukončili školskú dochádzku bez kvalifikácie, ako aj pre ľudí 

hľadajúcich si zamestnanie; 

▪ Úrad pre odbornú a sociálnu integráciu znevýhodnených mladých ľudí (Délégation á l´ Insertion 

professionnelle et sociale des jeunes en difficultés) – tento úrad sa zaoberá tvorbou a realizáciou 

opatrení odbornej prípravy a poradenstva pre cieľové znevýhodnené skupiny mladých – podporuje 

a koordinuje aktivity Missions Locales (miestne úrady) a PAIO – Permanences d´Accueil, 

d´Information et d´Orientation (Stále kancelárie pre registráciu, poradenstvo a odborné 

zameranie). 

Validácia dokladov a vzdelávania je zabezpečovaná: 

▪ inštitúciou zriadenou francúzskym ministerstvom práce v roku 2002, ktorá riadi systém validácie a 

kvalifikácií na národnej úrovni a celkový systém validácie – Commission Nationale de la 

Certification Professionnelle (CNCP).  

Ďalšia odborná príprava a rekvalifikácie sú zabezpečované: 

Verejnými inštitúciami patriacimi pod rozličné ministerstvá (školstva, poľnohospodárstva, atď.): 

▪ Národné konzervatórium umení a remesiel CNAM - Conservatoire National des Arts et Métiers a 

jeho regionálne centrá; 

▪ Organizácia verejných inštitúcií odbornej prípravy GRETA – Groupement d'Etablissements de 

formation continue de l'education nationale; 

▪ Univerzitné inštitúcie a univerzity lUT – Instituts Universitaires de Technologie; 

▪ Organizácia Retravailler (Návrat do práce) – ponúka ženám možnosti návratu na trh práce 

prostredníctvom odbornej prípravy a poradenstva; 

▪ obchodnými, remeselnými, priemyselnými a inými komorami; 

▪ súkromnými inštitúciami; 

▪ organizáciami zamestnávateľov; 
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Asociáciami: 

▪ Národné združenie pre odbornú prípravu dospelých AFPA – l´Association nationale pour la 

Formation Professionnelle des Adultes, najdôležitejšia tripartitná organizácia, ktorá má 135 centier 

odbornej prípravy, je zameraná na odborné vzdelávanie a prípravu dospelých. 

Dištančné vzdelávanie zabezpečujú: 

▪ Národné stredisko dištančného vzdelávania CNED – Centre National d'Enseignement à Distance pri 

ministerstve školstva ponúka vyše 500 rozličných kurzov; stredisko pokrýva mnohé oblasti 

odbornej prípravy, napr. kurzy na obnovenie základnej kvalifikácie, jazykov atď. Pri realizácii 

odbornej prípravy sa využívajú tak tlačené, ako aj audiovizuálne materiály. 

▪ Národné centrum dištančného vzdelávania a odbornej prípravy CNEFAD – Centre National 

d'Enseignement et de Formation à Distance. 

Informácie o financovaní zabezpečujú: 

▪ Ministerstvo školstva, Kancelária finančnej podpory na vzdelávanie, Riaditeľstvo škôl a lýceí – 

Ministère de l'Education Nationale, Bureau des aides financières à la scolarité, direction des Lycées 

et Collèges, 

▪ Národný úrad starostlivosti o študentov – Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires. 

Financovanie: 

▪ financovanie výdavkov je nastavené na vzdelávanie podľa potrieb, na skúšky a ďalšiu podporu 

prostredníctvom osobného vzdelávacieho účtu, 

▪ odborné vzdelávanie a príprava sú financované ministerstvom práce, 

▪ základné, univerzitné vzdelávanie je financované ministerstvom školstva, 

▪ ďalšie odborné vzdelávanie je financované zamestnávateľmi na základe odvodov do fondu 

ďalšieho odborného vzdelávania, z ktorého je možné financovať:  

- vzdelávanie na získanie kvalifikácie, 

- adaptáciu zamestnancov na požiadavky pracovného trhu, 

- kariérny postup, 

- prevenciu pred možnou nezamestnanosťou, 

- prípravu zamestnanca na stratu zamestnania (príprava na nové pracovné miesto), 
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- zvyšovanie základných zručností (čitateľská, matematická gramotnosť)121. 

V roku 2018 vznikla nová inštitúcia, ktorá reguluje finančnú správu odborného vzdelávania a prípravy. 

Štát poskytuje mladým ľuďom, ktorí nezískali kvalifikáciu počas školskej dochádzky, možnosť získať 

odbornú kvalifikáciu; financuje ju Crédit Formation Individualisé (individuálny kredit na odbornú 

prípravu), ktorý umožňuje prístup k odbornej príprave. Vzdelávanie, odborná príprava, adaptácia 

zamestnancov je financovaná na základe dohody, uzatvorenej medzi štátom a podnikom, je určená pre 

zamestnancov, ktorých pracovné miesto je v ohrození. Existuje špecifická finančná podpora, ktorej 

cieľom je zabezpečiť systematické zastupovanie zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú odborného 

vzdelávania a prípravy (slúži na uhradenie výdavkov, spojených s najatím náhradného pracovníka); 

maximálna dĺžka štátnej podpory je 1 rok. 

Dostupné granty pre žiakov stredných škôl: 

▪ štátne granty poskytované rodinám s nízkym príjmom, 

▪ špeciálne granty pre žiakov v technických a odborných školách, 

▪ grant pre žiačky v technických a odborných školách. 

Dostupné granty pre študentov: 

▪ štátne granty poskytované rodinám s nízkym príjmom, 

▪ regionálne a miestne granty, 

▪ banky poskytujú študentom pôžičky so zníženým úrokom, 

▪ vláda plánuje rozšíriť program pôžičiek pre študentov. 

Prioritným záujmom francúzskej vzdelávacej politiky je zabezpečovanie kvalitného vzdelávania a to aj 

prostredníctvom posilnenia pozície vedy, výskumu a vysokého školstva, čím sa zabezpečuje 

konkurencieschopnosť absolventov. Zároveň aj aktívne participovať na vytváraní európskeho priestoru 

pre vedu, výskum a vzdelávanie v spolupráci s medzinárodnými partnermi. Významnou súčasťou je 

uznávanie výsledkov neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania už od 30-tych rokov 20. storočia. 

Uznávanie vedomostí, zručností, schopností, spôsobilostí nadobudnutých mimo formálneho 

vzdelávania sa implementuje nielen pre nižšie, ale aj pre vysokoškolské kvalifikácie.  

 
121 Organizácia verejných služieb zamestnanosti vo Francúzsku a vybrané nástroje aktívnej politiky trhu práce 
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Za účelom zabezpečenia intenzívnej spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a pracovným 

prostredím sa vo Francúzsku realizujú nasledovné projekty:  

▪ Program „cieľ – stáže“, preferujúci povinné stáže žiakov v profesionálnom prostredí. 

▪ „Sendvičové kurzy“ zabezpečujú striedavú odbornú prípravu, počas ktorej je mladý človek platený 

podnikom a strávi až 75 % času odbornej prípravy v podniku, kým zvyšný čas je venovaný 

teoretickému štúdiu. 

Celoživotné odborné vzdelávanie a príprava je právom každého občana bez ohľadu na vek, štátnu 

príslušnosť, profesiu alebo postavenie. Existujúca špecifická finančná podpora je na zabezpečenie 

systematického zastupovania zamestnancov, ktorí sa aktívne zapojili do odborného vzdelávania a 

prípravy. Cieľom systému celoživotného vzdelávania je prostredníctvom „osobného účtu“ dosiahnuť, 

aby sa každý občan, ktorý pracuje, mohol celoživotne vzdelávať. Prostredie a kontext, v ktorom boli 

nadobudnuté poznatky, nie sú diskriminujúcimi prvkami na ceste k získaniu kvalifikácie. 

5.1.2.1 Príklady dobrej praxe vo Francúzskej republike 

Vzdelávanie vo Francúzsku sa vyznačuje svojím vysoko kvalitným a profesionálnym prístupom, 

vychádzajúcim z historických základov francúzskej vedy, výskumu, poznania, filozofie a ostatných 

aspektov. Štát a štátna politika dáva dôraz na význam vzdelávania a jeho realizáciu na všetkých 

úrovniach ľudského rozvoja – od povinnej školskej dochádzky až po univerzity, resp. celoživotné 

vzdelávanie.  

Mnohé súčasti vzdelávacieho systému môžu byť označené ako príklady dobrej praxe: 

▪ Dôraz na odborné vzdelávanie a prípravu – v kurikule je predmet profesijná orientácia/odborná 

príprava. Odborné vzdelávanie a príprava je zároveň aktívne podporovaná a financovaná aj 

zamestnávateľmi prostredníctvom fondov a špeciálnych grantov. 

▪ Uznávanie výsledkov neformálneho, informálneho, neinštitucionálneho vzdelávania spolu s 

uznávaním všeobecných vedomostí a zručností, znalostí, spôsobilostí získaných mimo vzdelávací 

systém. Zákonným postupom sa umožňuje nadobudnutie novej, prípadne vyššej kvalifikácie 

účastníka vzdelávania. Patrí k tomu aj individuálna história vzdelávania sa alebo aj odborná prax. 

▪ Potvrdenie odborných znalostí, nadobudnutých v pracovnom prostredí znamená mať prístup k 

akémukoľvek diplomu, dôležité je, aby sa pracovník vrátil k formálnemu vzdelávaniu. 



576 

▪ Program „cieľ – stáže“ preferuje povinné stáže žiakov v profesionálnom prostredí. Riadenie tohto 

programu spočíva v podpísaní zmluvy medzi školským zariadením a podnikom. Program umožňuje 

každému žiakovi absolvovať povinnú stáž a disponovať tak šancou získať svoju prvú skúsenosť v 

podniku. 

▪ „Sendvičové kurzy“ – striedavá odborná príprava – môže mať rozličné formy (zmluva o učňovskej 

príprave, zmluva o certifikácii). Všeobecne je mladý človek platený podnikom a strávi až 75 % času 

odbornej prípravy v podniku, kým zvyšný čas je venovaný teoretickému štúdiu. 

▪ Duálne vzdelávanie zahŕňa aj bakalárske programy, je vedené a kontrolované príslušnými 

sociálnymi partnermi.  

▪ Národná komisia pedagógov hodnotí kvalitu poskytovaného vzdelávania každých 5 rokov. 

▪ Systém celoživotného vzdelávania operuje s tzv. osobným účtom celoživotného vzdelávania. 

Zamestnanec si osobný účet v spolupráci so zamestnávateľom, finančnou a legislatívnou podporou 

spravuje za účelom svojho individuálneho celoživotného vzdelávania. 

5.1.2.2 Návrhy systémových opatrení z Francúzskej republiky pre Slovenskú republiku 

Inšpiráciou pre potreby Slovenskej republiky by mohli byť viaceré opatrenia dobrej praxe z Francúzskej 

republiky:  

▪ Realizácia uznávania osobných vedomostí, skúseností, znalostí, zručností, odbornej činnosti alebo 

činnosti v rámci dobrovoľnej práce ako výsledkov neformálneho a neinštitucionálneho 

vzdelávania, čo podporí vo vzdelávacom systéme sprostredkovanie možnosti získania novej alebo 

rozšírenia nadobudnutej kvalifikácie.  

▪ Legislatívna a finančná podpora na rozšírenie praktického vyučovania žiakov v zmysle francúzskeho 

vzoru programu „Cieľ – stáže“ a „Sendvičové kurzy“. 

▪ Podpora a rozvoj duálneho vzdelávania v spolupráci škôl so zamestnávateľskými zväzmi a 

komorami a ostatnými sociálnymi partnermi pre rozšírenie možnosti absolvovať duálne 

vzdelávanie aj v rámci relevantných bakalárskych študijných programov. 

▪ Celoživotné vzdelávanie je významnou súčasťou rozvoja osobnosti každého človeka. Vytvorenie 

obdobného nástroja „osobného účtu celoživotného vzdelávania“ ako je vo Francúzsku by 

napomohlo každému občanovi riadiť si zvyšovanie vlastnej kvalifikácie, aj ako pôsobiť preventívne 

voči potencionálnej nezamestnanosti. Prostredníctvom spolupráce so zamestnávateľmi, ale aj za 

pomoci štátnej podpory si jednotlivec bude môcť zvyšovať vedomosti napr. v cudzom jazyku, 

absolvovať odborné kurzy a školenia alebo realizovať voľnočasové a športové aktivity. 
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5.1.3 Holandské kráľovstvo – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Holandské kráľovstvo bolo ako inšpiratívna krajina z pohľadu vzdelávania spracované v Priebežnej 

správe č. 6 v júni 2020 a v rámci Národného projektu Národná sústava povolaní I. v roku 2010. Analýzy 

priniesli množstvo zaujímavých informácií a príkladov dobrej praxe, ktoré sú uvedené nižšie.  

Jednou z vecí, ktoré robia Holandsko jedinečným, je vzdelávací systém. Podľa štatistík je holandské 

školstvo jedným z najlepších školských systémov na svete. V školách je rovnováha medzi teoretickou a 

praktickou časťou štúdia, výučba navyše prebieha v malých triedach maximálne do 25-30 žiakov. 

Holandské školstvo kladie dôraz na demokratické hodnoty. 

V Holandsku sa školy delia na verejné, katolícke, protestantské, súkromné. Väčšina škôl je súkromných 

a väčšina súkromných škôl je riadená náboženskou organizáciou, zatiaľ čo verejné školy sú spravované 

obecnými úradmi. Existujú však aj súkromné školy, ktoré nie sú denominačné – sú spravované 

združením alebo nadáciou, ale nie sú založené na žiadnych konkrétnych náboženských alebo 

ideologických presvedčeniach.  

Školský systém kombinuje centralizovanú vzdelávaciu politiku s decentralizovanou správou a správou 

škôl. Politika je v holandskom vzdelávacom systéme stanovená centrálne, ale správa a riadenie škôl je 

decentralizovaná na školskú úroveň. Ústredná vláda vykonáva konečnú kontrolu nad verejnými aj 

súkromnými školami a stanovuje národné normy pre všetky školy. Avšak každá škola si môže stanoviť, 

ako bude vyučovať. V skutočnosti je voľnosť školy obmedzená iba Zákonníkom práce, kvalifikáciou 

učiteľov, výškou platov a stavebnými normami.  

Jednotlivé školy (verejné aj súkromné) majú vysoký stupeň autonómie. Vláda má množstvo 

prostriedkov na sledovanie kvality škôl. Všetky školy sa riadia národnými normami, ktoré všeobecne 

definujú to, čo by mali žiaci vedieť a byť schopní urobiť. Žiaci absolvujú národné skúšky na konci 

každého stupňa vzdelávania. Ide o základné, nižšie sekundárne a vyššie sekundárne vzdelanie. 

Holandská inšpekcia využíva tieto výsledky na sledovanie kvality škôl a elimináciu prípadných rizík. Ak 

je škola posudzovaná ako riziková, podlieha vyšetrovaniu inšpekcie. Školy, ktoré nemajú dobrú 

výkonnosť, dostanú šancu na zlepšenie. Ak sa situácia v danej škole nezlepší, svoju činnosť ukončí.  

Holandský školský systém je uvoľnenejší než napríklad slovenský. Každý žiak má šancu na vzdelanie a 

prestupy medzi jednotlivými úrovňami škôl. Žiak má možnosť prestúpiť na nižšiu úroveň školy ak v 
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niečom zaostáva a neskôr urobiť rozdielové skúšky a prestúpiť na vyššiu úroveň. Holandská klasifikačná 

stupnica sa pohybuje od 1 (veľmi zle) do 10 (vynikajúco). 

Vzdelávacia politika je koordinovaná Ministerstvom školstva, kultúry a vedy spoločne s komunálnymi 

vládami. Holandský vzdelávací systém sa riadi rôznymi právnymi predpismi. Každý typ vzdelávania má 

svoje vlastné právne predpisy: 

▪ základné vzdelávanie: Zákon o základnom vzdelávaní, 

▪ (stredné) špeciálne vzdelávanie: Zákon o odborných centrách, 

▪ stredoškolské vzdelávanie: Zákon o stredoškolskom vzdelávaní,  

▪ vzdelávanie dospelých a odborné vzdelávanie: Zákon o vzdelávaní dospelých a odbornej príprave,  

▪ zákon o vysokých školách: Zákon o vysokých školách a výskume.  

Okrem vyššie uvedených zákonov sú ďalšími zákonmi o vzdelávacom systéme v Holandsku Zákon o 

povinnom vzdelávaní a Zákon o starostlivosti o deti. Holandsko podpísalo niekoľko medzinárodných 

dohôd týkajúcich sa inkluzívneho vzdelávania. Medzi ne patrí Uznesenie Rady a ministrov školstva o 

integrácii detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím do bežných systémov vzdelávania, Vyhlásenie 

zo Salamancy a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

V Holandsku existuje sloboda vzdelávania, čo znamená, že každá fyzická alebo právnická osoba si môže 

založiť školu, určovať ciele, princípy, obsah i prostriedky – metódy, organizačné formy i materiálne 

prostriedky – vzdelávania v nej. Z toho vyplýva veľká rozmanitosť škôl.   
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Schéma č. 2 Procesná mapa školského systému 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. 

Povinná školská dochádzka (5 – 16 rokov) 

Povinná školská dochádzka začína vo veku 5 rokov a končí vo veku 16 rokov. Žiaci vo veku 16 rokov, 

ktorí nenavštevujú žiadnu školu, sa musia podľa zákona ešte jeden, prípadne dva roky povinne 

zúčastňovať vyučovacieho procesu, kde sa venujú rôznym sociálnym aktivitám.  

Základné vzdelávanie (4 – 12 rokov) 

Vo veku 4 rokov nemusí dieťa nastúpiť do školy, povinne musí začať navštevovať základnú školu vo 

veku 5 rokov. Na konci posledného ročníka základnej školy si žiaci na základe svojich výsledkov volia 

typ strednej školy. Taktiež učitelia hodnotia úroveň žiakov na základe Cito testov, ktoré vyvinul 

Národný inštitút pre meranie vzdelávania. Výber školy vychádza aj z výkonov, ktoré dosahoval žiak 

počas celej školskej dochádzky. 
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Počas základnej školy (Basionderwij – BAVO) všetci žiaci preberajú osnovy skladajúce sa z 15 povinných 

predmetov. Cieľom BAVO je dať žiakom možnosť dosiahnuť minimálnu úroveň vzdelania za obdobie 

dvoch až štyroch rokov v závislosti od schopností a záujmov žiaka. Osnovy zahŕňajú aj hodiny výchovy 

na voľbu povolania.  

Stredné školstvo (12 – 20 rokov) 

Základnú školu navštevujú deti do 12 rokov, potom prechádzajú na strednú školu (voortgezet 

onderwijs – ďalšie vzdelávanie). Na základe dosiahnutých výsledkov si zvolia úroveň štúdia podľa 

náročnosti. Stredná škola môže poskytnúť jednu alebo viac úrovní vzdelávania na jednom alebo 

viacerých miestach. Prvý rok všetkých úrovní holandských stredných škôl sa označuje ako brugklas 

(mostná trieda), nakoľko spája systém základnej školy so stredným vzdelávaním. Počas tohto roka sa 

žiaci postupne učia prispôsobiť sa rozdielom medzi školskými systémami.  

▪ VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – prípravné stredné odborné vzdelávanie)  

4-ročné prípravné stredné vzdelanie na úrovni strednej školy od 12 do 16 rokov. Kombinuje 

odborné vzdelávanie s teoretickým vzdelávaním v jazykoch, matematike, histórii, umení a vedách. 

Do VMBO je celonárodne zapísaných 60 % žiakov. Žiaci si nemôžu vybrať medzi štyrmi rôznymi 

úrovňami VMBO, ktoré sa líšia pomerom odborného a teoretického vzdelávania, ale úroveň závisí 

od ich skóre. Nie všetky úrovne sa nutne vyučujú na rovnakej strednej škole. 

▪ Selektívne sekundárne vzdelávanie  

Stredné vzdelávanie, ktoré začína vo veku 12 rokov a od roku 2008 je povinné až do 18-tich rokov 

žiaka, sa poskytuje v niekoľkých úrovniach. Dva programy všeobecného vzdelávania, ktoré vedú k 

vysokoškolskému vzdelaniu, sú HAVO (vyššie všeobecné stredoškolské vzdelanie) a VWO 

(prípravné vedecké vzdelávanie). Prvé tri roky v oboch programoch sa nazývajú základné vzdelanie. 

Všetci žiaci navštevujú rovnaké predmety (jazyky, matematiku, históriu, umenie a vedy). Posledné 

dva roky HAVO a posledné tri roky VWO sa označujú ako druhá fáza alebo vyššie sekundárne 

vzdelávanie. Táto časť vzdelávacieho programu umožňuje diferenciáciu pomocou skupín odborov, 

ktoré sa nazývajú profily. Profil je súbor rôznych predmetov, ktoré tvoria najväčšiu časť rozvrhu 

žiaka. Dávajú dôraz na špecifickú oblasť štúdia, v ktorej sa žiak špecializuje. V porovnaní s HAVO je 

úroveň profilov VWO vyššia. V HAVO a VWO sú bežnými predmetmi holandčina, angličtina, ďalší 

svetový jazyk (buď nemčina alebo francúzština), matematika, ekonómia, fyzika, dejepis, biológia, 
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chémia, geografia, telesná výchova, umenie a ďalšie voliteľné predmety. Školský týždeň trvá od 

pondelka do piatku, zvyčajne má 30 – 35 hodín, z ktorých každá hodina trvá 50 minút. Dĺžka 

každého dňa sa môže meniť, záleží od rozvrhu hodín. Úroveň vzdelávania v Holandsku je vysoká, 

žiaci musia venovať viac času príprave na vyučovanie a domácim úlohám.  

- Kultúra a spoločnosť (Cultuur en Maatschappij) dáva dôraz na umenie a cudzie jazyky 

(francúzsky, nemecký a menej často španielsky, ruský, arabský a turecký). V provincii Friesland 

sa vyučuje aj západofírština. Kurzy matematiky sa zameriavajú na štatistiku a stochastiku. Žiaci 

s týmto profilom sa pripravujú na umelecké a kultúrne odbory. 

- Ekonomika a spoločnosť (Economie en Maatschappij) dáva dôraz na/zameriava sa/špecializuje 

sa na sociálne vedy, ekonomiku a históriu. Kurzy matematiky sú zamerané taktiež na štatistiku 

a stochastiku. V tomto profile sa žiaci pripravujú na správu a obchodnú správu. 

- Príroda a zdravie (Natuur en Gezondheid) dáva dôraz na biológiu a prírodné vedy. Kurzy 

matematiky sú zamerané na algebru, geometriu a matematickú analýzu. Tento profil je 

potrebný pre štúdium lekárskych odborov. 

- Príroda a technológie (Natuur en Techniek) dáva dôraz na prírodné vedy. Kurzy matematiky sú 

zamerané opäť na algebru, geometriu a matematickú analýzu. Tento profil je potrebný pre 

štúdium technologických a prírodovedných odborov.  

- Vzhľadom na to, že každý vyššie uvedený profil je určený k príprave žiakov na určité oblasti 

štúdia na terciárnej úrovni, kde sú vyžadované nevyhnutné znalosti, niektoré HBO a WO 

programy vyžadujú špecifický profil. Napríklad žiak nemôže študovať inžinierstvo bez 

získaného certifikátu z fyziky na sekundárnej úrovni vzdelávania. Osnovy sa okrem predmetov 

špecifických pre profily skladajú z povinného segmentu, ktorý zahŕňa holandčinu, angličtinu, 

matematiku a vedľajšie predmety a z dobrovoľného výberu, v ktorom si žiaci môžu vybrať dva 

alebo viac predmetov z iných profilov.  

▪ HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs – vyššie všeobecné stredoškolské vzdelanie) 

5-ročné vyššie všeobecné vzdelávanie od 12 do 17 rokov. HAVO diplom poskytuje prístup na 

úroveň HBO (univerzity aplikovaných vied) v terciárnom vzdelávaní. 

▪ VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs – prípravné vedecké vzdelávanie) 

6-ročné prípravné vedecké vzdelávanie od 12 do 18 rokov. VWO diplom poskytuje prístup na 

úroveň WO (výskumné univerzity) v terciárnom vzdelávaní. VWO je rozdelené na gymnázium a 
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atheneum (aténeum). Program gymnázia je podobný atheneu, okrem toho, že latinčina a gréčtina 

sú povinné kurzy. Nie všetky školy vyučujú staroveké jazyky počas prvých troch rokov (základný 

výcvik). Latinčina môže začať v prvom alebo druhom roku, gréčtina môže začať v druhom alebo 

treťom roku. Na konci tretieho a niekedy štvrtého ročníka sa žiak môže rozhodnúť pokračovať v 

jednom alebo oboch jazykoch aj v druhej fáze (ďalších troch rokoch), kedy je výučba starovekých 

jazykov kombinovaná so vzdelávaním o starovekej kultúre.  

VWO-plus, označovaný aj ako atheneum-plus, VWO + alebo lýceum, poskytuje ďalšie predmety 

ako filozofia, ďalšie cudzie jazyky a kurzy vedeckého výskumu. Niektoré školy poskytujú 

dvojjazyčné VWO (Tweetalig VWO/TVWO), kde je väčšina lekcií vyučovaná v angličtine. V 

niektorých školách blízko holandsko-nemeckých hraníc si môžu žiaci vybrať formu TVWO, ktorá 

ponúka 50 % lekcií v nemčine a 50 % v holandčine. 

▪ VAVO (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs – stredné všeobecné vzdelávanie dospelých) 

Stredné všeobecné vzdelávanie dospelých je škola pre dospelých, ktorá vyučuje VMBO, HAVO 

alebo VWO pre študentov, ktorí v minulosti neboli schopní získať svoj diplom, ktorí chcú získať 

osvedčenie len pre niektoré subjekty, ktorí získali diplom HAVO, ale chcú získať aj diplom VWO 

počas jedného alebo dvoch rokov. 

▪ MBO (middelbaar beroepsonderwijs – odborné vzdelávanie) 

Holandský systém podporuje odborné vzdelávanie. Mnoho žiakov s diplomom VMBO navštevuje 

taktiež MBO. Tento typ zabezpečuje, aby sa žiaci, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na vysokej 

škole, uplatnili v praxi. Viac ako polovica holandských žiakov navštevuje odbornú školu a dokáže sa 

uplatniť na pracovnom trhu. Miera nezamestnanosti mladých ľudí je v krajine nízka. MBO štúdium 

trvá jeden až štyri roky v závislosti od úrovne: 

- MBO úroveň 1 – asistentský výcvik. Trvá maximálne 1 rok. Zameriava sa na jednoduché 

výkonové úlohy. Ak túto úroveň študent absolvuje, môže sa prihlásiť na úroveň MBO 2. 

- MBO úroveň 2 – základné odborné vzdelávanie. Program trvá 2 až 3 roky a je zameraný na 

výkonové úlohy. 

- MBO úroveň 3 – program trvá 3 až 4 roky. Žiaci sa učia samostatne plniť svoje úlohy. 

- MBO úroveň 4 – stredný manažment VET (odborné vzdelávanie a príprava). Program trvá 3 až 

4 roky a žiak sa pripravuje na pracovné miesta s vyššou zodpovednosťou. 
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Vysoké školstvo  

Vysokoškolské vzdelávanie je v Holandsku poskytované na dvoch typoch inštitúcií – univerzity 

aplikovaných vied (HBO) a výskumné univerzity (WO). Prvý typ zahŕňa všeobecné inštitúcie a inštitúcie 

špecializujúce sa na konkrétnu oblasť, ako je poľnohospodárstvo, výtvarné umenie a umenie alebo 

pedagogické štúdium, zatiaľ čo druhý typ zahŕňa dvanásť všeobecných univerzít a tri technické 

univerzity. 

Od septembra 2002 je systém vyššieho vzdelávania v Holandsku organizovaný okolo trojcyklového 

systému, ktorý sa skladá z bakalárskych, magisterských a doktorandských titulov, aby prispôsobil a 

štandardizoval výučbu v HBO a WO v súlade s Bolonským procesom. Súčasne bol ECTS kreditný systém 

prijatý ako spôsob, ako kvantifikovať záťaž študenta. Podľa holandského práva predstavuje jeden kredit 

28 hodín práce a 60 kreditov jeden rok prezenčného štúdia. Oba systémy boli prijaté na zlepšenie 

medzinárodného uznania a zhody.  

Bakalársky program WO (vedecké vzdelávanie) vyžaduje absolvovanie 180 kreditov (3 roky) a 

absolventi získajú titul bakalár umenia, bakalár prírodných vied alebo bakalár práv (BA, B. Sc., LL. B.). 

HBO (vyššie odborné vzdelávanie) bakalársky program vyžaduje dokončenie 240 kreditov (4 roky) a 

absolventi získajú titul označujúci ich odbor, napríklad inžinier (B. Eng.) alebo bakalár ošetrovateľstva 

(B. Nursing).  

Magisterské programy na úrovni WO väčšinou vyžadujú absolvovanie 60 alebo 120 kreditov (1 alebo 2 

roky). Niektoré programy vyžadujú 90 (1,5 roka) alebo viac ako 120 kreditov. V strojárenstve, 

poľnohospodárstve, matematike a prírodných vedách sa vždy vyžaduje 120 kreditov, zatiaľ čo vo 

veterinárnej medicíne alebo farmácii je vyžadovaných 18 kreditov (3 roky). Iné štúdiá, ktoré majú 

zvyčajne 60 kreditové teoretické magisterské programy, niekedy ponúkajú 120 kreditový program 

technických alebo výskumných majstrov. Absolventi získajú titul Master of Arts, Master of Science, 

Master of Law alebo právne neuznaný titul Master of Philosophy (MA, M.Sc., LL. M., M.Phil.). 

Magisterské programy na úrovni HBO vyžadujú absolvovanie 60 až 120 kreditov a absolventi získajú 

titul označujúci študijný odbor, napríklad magisterský program sociálnej práce (MSW). 

Tretí cyklus vysokoškolského vzdelávania ponúkajú len výskumné univerzity, ktoré sú oprávnené 

udeľovať najvyšší akademický titul - doktorát, ktorý oprávňuje osobu na použitie titulu Doktor (Dr.). 

Doktorát je primárne doktorský titul, pre ktorý musí byť napísaná dizertačná práca založená na 
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výskume. Tento výskum študenti obvykle vykonávajú pri práci na univerzite ako promovendus 

(doktorandi). 

Na vysokú školu sú študenti prijímaní na základe ich študijných výsledkov. Prijímacie skúšky nerobia, 

len vstupný pohovor zameraný na motiváciu študovať. Na zápis do bakalárskeho programu WO je 

študent povinný mať diplom VWO alebo absolvovať prvý rok (60 kreditov) programu HBO. Minimálna 

požiadavka na prijatie do HBO je buď diplom HAVO alebo MBO úrovne 4. V niektorých prípadoch sa od 

žiakov vyžaduje, aby absolvovali konkrétnu skupinu predmetov. Kvóta sa vzťahuje na vstup do určitých 

programov, najmä v zdravotníckych vedách. Na prijatie do všetkých magisterských študijných 

programov sa vyžaduje bakalársky titul v jednom alebo vo viacerých určených oboroch, v niektorých 

prípadoch v kombinácii s inými požiadavkami.  

▪ HBO (hoger beroepsonderwijs – vyššie odborné vzdelávanie) 

Je zamerané na vyššie vzdelávanie a odborné vzdelávanie. Po HBO (4 až 6 rokov) sa môžu študenti 

zapísať do profesionálneho magisterského programu (1 až 2 roky) alebo vstúpiť na trh práce. HBO 

sa vyučuje na odborných univerzitách (hogescholen), ktorých je v Holandsku viac než 60, pričom 

každá ponúka širokú škálu programov, s výnimkou tých, ktoré sa špecializujú na umenie alebo 

poľnohospodárstvo. Inštitúcie HBO sú známe taktiež ako univerzity aplikovaných vied.  

▪ WO (wetenschappelijk onderwijs – vedecké vzdelávanie) 

Vyučuje sa len na výskumných univerzitách. Zameriava sa na vyššie vzdelávanie v umení alebo 

vedách. Po bakalárskom programe (väčšinou 3 roky) sa študenti môžu zapísať do magisterského 

programu (väčšinou 1, 2 alebo 3 roky) alebo vstúpiť na trh práce. Po získaní magisterského titulu 

môže študent požiadať o troj alebo štvorročné doktorandské miesto na univerzite. V Holandsku 

existujú tri technické univerzity, otvorená univerzita, šesť obecných univerzít a štyri univerzity s 

jedinečnými špecializáciami, hoci špecializované univerzity do svojich osnov čoraz častejšie 

pridávajú všeobecné štúdiá. 

Požiadavky zamestnávateľov vo vzťahu k vzdelávaciemu systému a trhu práce 

Holandsko ponúka zamestnávateľom vysoko vzdelané, kvalifikované a flexibilné talenty. Holandský 

systém vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy je zameraný na uspokojovanie potrieb dnešných 

podnikov a udržanie konkurencieschopnosti hospodárstva – absolvuje ho stály tok kvalitných 
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kandidátov so zručnosťami a postojmi, ktoré uspokojujú súčasné obchodné požiadavky. Navyše, 90 % 

holandskej populácie hovorí plynule anglicky, čo je hlavný obchodný jazyk v Holandsku – a vysoké 

percento hovorí aj po nemecky a francúzsky.  

Veľká časť holandskej populácie je v ekonomicky „aktívnom“ veku (15 – 64 rokov) a dostupnosť 

kvalifikovaných pracovných síl predstihuje hlavných konkurentov vrátane Francúzska, Talianska, 

Luxemburska, Spojeného kráľovstva a Španielska. Holandská pracovná sila predbieha aj mnohých 

svojich konkurentov, pokiaľ ide o produktivitu, a to najmä v dôsledku vysokej úrovne vzdelávania a 

odbornej prípravy v Holandsku, pragmatických pracovných zákonov a záväzku investovať do IT.  

Holandský kvalifikačný rámec 

Holandský kvalifikačný rámec (NLQF) je rámec na klasifikáciu všetkých kvalifikácií v Holandsku, od 

základného vzdelávania po doktorandské štúdium. NLQF umožňuje porovnávať formálne regulované 

kvalifikácie s neformálnymi kvalifikáciami (často poskytované súkromnými inštitúciami). Rámec sa 

skladá z ôsmich úrovní a jednej vstupnej úrovne. Každá z ôsmich úrovní je definovaná súborom 

deskriptorov označujúcich vzdelávacie výstupy relevantné pre kvalifikácie na tejto úrovni. Úrovne sú 

založené na popisoch toho, čo niekto vie a je schopný urobiť po ukončení procesu vzdelávania, bez 

ohľadu na to, do akej miery a v akom časovom rámci ukončil proces vzdelávania sa. Tieto opisy úrovní 

vedomostí, zručností, autonómie a zodpovednosti sa označujú ako výsledky vzdelávania. NLQF je 

užitočný pre zamestnávateľov, aby videli, čo (potenciálny) zamestnanec vie a je schopný robiť. 

Zamestnanci a žiaci/študenti získajú hlbší prehľad o úrovni vzdelania a pracovných oblastiach. Toto 

pochopenie im môže pomôcť pri ďalšom kariérnom rozvoji.  

Požiadavky zamestnávateľov 

Medzi top požiadavky, ktoré majú zamestnávatelia, patria napríklad systémové zručnosti, rozumové 

schopnosti, sociálne zručnosti, vizuálne schopnosti, fyzická sila, podnikanie a riadenie, technické 

zručnosti, pamäť, zdvorilosť.  

5.1.3.1 Príklady dobrej praxe v Holandsku  

▪ Cito testy – nezávislé hodnotenie žiakov v poslednom ročníku základnej školy (12 rokov). Testuje 

sa holandčina, matematika, svetová orientácia (geografia, biológia, história), porozumenie a 

študijné zručnosti. Školy nie sú povinné prihlásiť sa na skúšky, no ak sa škola prihlási, skúšky musia 
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absolvovať všetci žiaci. Na základe výsledku Cito testu odporúčajú učitelia žiakom úroveň 

stredoškolského vzdelania, ktorá je pre nich najlepšia. 

▪ „Mostné triedy“ (brugklas) – zmiešaná úroveň v prvom roku (niekedy počas prvých 2 rokov) na 

strednej škole. Spája systém základnej školy so stredným vzdelávaním. Počas tohto roka sa žiaci 

postupne učia vyrovnať s rozdielmi medzi školskými systémami. 

▪ Digitálne pasy – používajú sa v niektorých odvetviach, umožňujú dokumentáciu predchádzajúceho 

vzdelávania, školení. 

▪ Steve Jobs School – všetko učenie je vedené samostatne, pričom každé dieťa dostáva iPad vopred 

nabitý vzdelávacími aplikáciami a hrami. Deťom sa odporúča, aby si vybrali sami, čo sa chcú a kedy 

sa budú učiť. Rodičia a tréneri (nenazývajú sa učiteľmi) sa stretávajú každých šesť týždňov, aby 

skontrolovali pokrok svojho dieťaťa a aktualizovali individuálny vzdelávací plán, na čo používajú 

prispôsobenú iPad aplikáciu. 

▪ Pakty zamestnanosti a poradenstvo pri práci – Tata Steel, jeden z najväčších výrobcov ocele v 

Európe s rôznymi závodmi v Holandsku, má vlastný pakt zamestnanosti, v ktorom sa zaviazal 

preškoľovať zamestnancov. Ak sa v zamestnaní vytvoria nové pracovné úlohy, zamestnanci budú 

preškolení a umiestnení na nové pracovné miesta tam, kde je to možné. Ak to nie je možné, 

dostanú pomoc pri hľadaní práce. Pakt zamestnanosti sa teda zameriava na potreby spoločnosti v 

oblasti zručností a rovnako aj na zamestnateľnosť jednotlivých zamestnancov. 

▪ Zamestnanecké školenie v spoločnosti NedTrain (spoločnosť, ktorá sa stará o údržbu holandských 

železníc s približne 3 000 zamestnancami) – vždy, keď sa v spoločnosti zavádzajú nové technológie, 

zároveň sa vypracúva plán odbornej prípravy zamestnancov (školenia, vzdelávanie). NedTrain 

spolupracuje s rôznymi školami a externými školiteľmi, v závislosti od zavádzanej technológie. S 

niektorými školami má vytvorený interný program vzdelávania, ktorý vedie k získaniu celoštátne 

uznávaných diplomov, ako aj interne povinných osvedčení. NedTrain taktiež využíva možnosť 

rozpoznania predchádzajúceho vzdelania. Ak sa zamestnanec zúčastňuje školenia kvôli získaniu 

certifikátu, používa sa tento nástroj, aby sa zistilo, či sa zamestnanec musí zúčastniť celého 

vzdelávacieho programu alebo či mu postačuje podpora pri príprave na záverečnú skúšku.  

5.1.3.2 Návrhy systémových opatrení z Holandska pre Slovenskú republiku 

Za inšpiratívne pre Slovenskú republiku možno v rámci vzdelávania jednoznačne považovať holandskú 

snahu neustále veci zlepšovať a porovnávať sa len s tými najlepšími. Na Slovensku sa dlhodobo 

jednotlivé vzdelávacie procesy neinovujú, žiaci sa častokrát stále učia množstvá zbytočných informácií 

naspamäť, nerozvíja sa ich kritické myslenie, za nesprávne odpovede sú zosmiešňované alebo 

potrestané zlou známkou. To sa často odzrkadľuje na nulovej aktivite na hodinách. Holandský 
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vzdelávací systém sa snaží rozlišovať medzi jednotlivcami, rozpoznáva silné stránky žiakov a prihliada 

na ich záujmy, prispôsobuje sa ich akademickým úrovniam a rozdielom na trhu práce. 

Na Slovensku klesá záujem o odborné vzdelávanie. Odborné vzdelávanie je zo strany žiakov a ich 

rodičov považované za podradené gymnáziám, obchodným akadémiám a následnému štúdiu na 

vysokej škole. Odborné školy taktiež necítia podporu zo strany štátu. Holandský systém vzdelávania 

odborné vzdelávanie podporuje – viac ako polovica holandských žiakov navštevuje odborné školy a 

dokáže sa následne uplatniť na trhu práce. V krajine je veľmi nízka miera nezamestnanosti mladých 

ľudí, nakoľko tento typ vzdelávania zabezpečuje, aby sa študenti, ktorí v štúdiu na vysokej škole nebudú 

pokračovať, uplatnili v praxi. 

Aby bol holandský vzdelávací systém naozaj kvalitný a jeden z najlepších na svete, v Holandsku sa kladie 

veľký dôraz na úroveň budúcich učiteľov. Pedagogické fakulty majú zavedené sprísnené požiadavky na 

uchádzačov napriek tomu, že to viedlo k poklesu záujemcov. Vláda však verí, že takýmito zmenami sa 

zvýši status učiteľskej profesie. Holandské ministerstvo školstva pripravilo pre učiteľov atraktívnu 

kariérnu cestu, aby sa mohli rozvíjať a neopúšťali odbor, čím by sa Slovensko mohlo taktiež 

inšpirovať.122, 123, 124  

5.1.4 Poľská republika 

Podľa štatistík Eurostatu (február 2020) zameraných na celkové výdavky verejnej správy v krajinách 

Európskej únie v roku 2018 dosiahli celkové verejné výdavky na vzdelávanie v Poľsku 5,0 % HDP, čo je 

lepší výsledok ako priemer EÚ (4,7 % HDP), hoci výdavky na vzdelávanie podľa rôznych zdrojov od roku 

2000-2018 mali celkovo kolísavú tendenciu. 

Podľa správy OECD sa Poľsko radí na piate miesto rebríčka kvality a výkonnosti vzdelávacích systémov 

v Európe a na desiate miesto vo svete. Až 93,2 % dospelých ľudí v Poľsku vo veku 25 – 64 rokov malo v 

roku 2022 ukončené vyššie stredoškolské vzdelanie, čo oproti 88,5 % v roku 2010 predstavuje postupný 

každoročný nárast. V rámci tohto ukazovateľa sa Poľsko umiestňuje nad priemerom OECD (79 %) a je 

to vôbec jedna z najvyšších mier v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Organizácie pre 

 
122 https://lnk.sk/frjm 
123 https://dobraskola.sk/prilis-vela-moznosti-vzdelavaci-system-v-holandsku/ 
124 https://eduworld.sk/cd/lucia-brezovska/3533/v-com-spociva-uspech-holandskeho-skolstva 

https://dobraskola.sk/prilis-vela-moznosti-vzdelavaci-system-v-holandsku/
https://eduworld.sk/cd/lucia-brezovska/3533/v-com-spociva-uspech-holandskeho-skolstva
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hospodársky rozvoj a spoluprácu. Na popredných priečkach sa Poľsko umiestnilo napríklad v roku 2018 

aj v medzinárodnom hodnotení PISA.  

K dlhodobému zlepšovaniu skóre dochádza od roku 2000, odkedy sa podpriemerné ukazovatele 

porovnaní stali do roku 2009 nadpriemernými vo všetkých ohľadoch. Tento trend je pripisovaný najmä 

viacerým reformám, ktoré zlepšujú vzdelávanie študentov a stierajú rozdiely vo výkonoch medzi 

školami. Významné zlepšenia v hodnotení PISA v Poľsku sa ukazujú v troch oddelených fázach. Prvé 

výraznejšie zlepšenia medzi rokmi 2000-03 sú často pripisované reforme vzdelávania resp. zavedeniu 

6-ročných základných a 3-ročných nižších stredných škôl - a teda predĺženiu všeobecného vzdelávania 

o jeden rok. Zlepšenia v rokoch 2009-12 sa pripisujú zmenám v učebných osnovách a v systéme 

hodnotenia študentov. Údaje, ktoré vychádzajú z testov vykonaných v roku 2018, predchádzali vládnej 

iniciatíve rušiacej trojročné nižšie stredné školy (gimnazja) v rámci kontroverznej reformy 

vzdelávacieho systému z roku 2017, ktorá názorovo rozdelila odbornú i laickú verejnosť. Posledné 

výsledky PISA totiž naopak ukazujú, že aj napriek vládnej kritike týchto škôl došlo oproti roku 2015 k 

zvýšeniu všeobecnej úrovne vzdelania poľských študentov. Relevantnosť novej reformy a jej vplyv na 

vzdelávací systém tak ukáže až budúcnosť. 

Podľa štúdie OECD patrilo ku kľúčovým reformám pri dosahovaní pozitívnych výsledkov najmä 

oddialenie zaradenia do odborných prúdov, poskytnutie väčšieho počtu hodín jazykovej výučby, 

zavedenie externe hodnotených skúšok na konci každého stupňa vzdelávania, zmena platovej 

štruktúry učiteľov a decentralizácia tvorby učebných osnov na miestnej úrovni (pri zachovaní noriem 

na národnej úrovni). Tento príklad dobrej praxe pri zlepšovaní výsledkov vzdelávania by mohol pomôcť 

aj iným krajinám pri snahe o reformu ich vzdelávacieho systému. 

Od roku 2008 začalo poľské ministerstvo školstva upravovať základné učebné osnovy pre programy 

všeobecného i odborného vzdelávania. Nové učebné osnovy presunuli pozornosť od úzkych, 

predmetovo založených požiadaviek k všeobecnejším, prierezovým zručnostiam a kompetenciám 

definovaným výsledkami vzdelávania. V centre pozornosti je teraz experimentovanie, vedecké 

bádanie, riešenie problémov, uvažovanie a spolupráca. Výsledky vzdelávania usmerňujú skúšobné 

štandardy, ktoré zmenili zameranie od hodnotenia vedomostí k hodnoteniu všeobecnejších zručností. 

Nový rámec pre všeobecné vzdelávanie stanovuje rovnaké programové požiadavky pre prvý ročník 

všetkých typov vyšších stredných škôl (odborných aj všeobecných) (ISCED 3). Tieto nové nariadenia tiež 

zvýšili autonómiu škôl pri vytváraní vlastných programov namiesto toho, aby sa odvolávali len na 

programy a učebnice zo zoznamu akceptovaného ministerstvom. Riaditeľom škôl tak bola poskytnutá 

väčšia flexibilita pri riadení vyučovacieho času vymedzeného pre predmety v rámci učebných osnov.  
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V rokoch 2012/13 sa v Poľsku začalo s implementáciou reforiem systému OVP, ktoré sa mali plne 

prejaviť do roku 2017. Cieľom týchto reforiem bolo zlepšenie efektívnosti a relevantnosti systému 

odborného vzdelávania a prípravy a jeho prispôsobenie aktuálnym potrebám trhu práce. Niektoré z 

hlavných zmien zahŕňajú novú klasifikáciu povolaní v OVP a definíciu registra povolaní, ktoré je možné 

získať v rámci počiatočného a pokročilého OVP. Reforma taktiež zahŕňala preorientovanie základného 

kurikula OVP na výsledky vzdelávania či možnosť požiadať o spoluprácu regionálne a okresné 

zamestnanecké rady pri zavádzaní prípravy pre nové povolania na školách odborného vzdelávania a 

prípravy. Taktiež sa zaviedol monitorovací program (Monitorovanie a zlepšovanie implementácie 

nových základných učebných osnov v OVP) pre zhromažďovanie informácií o implementácii nových 

učebných osnov OVP. Cieľom týchto i ďalších zmien bola zmena vnímania OVP ako vzdelávania „druhej 

voľby“ ako i podpora spolupráce medzi zamestnávateľmi a dotknutými ministerstvami, ktorej 

výsledkom bol zvýšený počet odborných príležitostí a prispôsobenie získaných zručností meniacim sa 

potrebám trhu práce. Výsledkom týchto reformných snáh bolo podpísanie štvorstrannej dohody medzi 

ministerstvami hospodárstva, školstva, financií a práce o podpore OVP a poskytovaní podpory - vrátane 

opatrení pre zamestnávateľov zapojených do OVP v špeciálnych ekonomických zónach. 

Poľsko disponuje inovatívnym systémom monitorovania ekonomického osudu absolventov vysokých 

škôl (ELA), ktorý sa považuje za jeden z najlepších v Európe. Výskum vychádza z údajov Sociálnej 

poisťovne a systému POL-on a informácie sú uvádzané na národnej úrovni, v členení na jednotlivé 

univerzity a študijné odbory. Systém, ktorý vyvinulo a prevádzkuje Centrum spracovania informácií - 

Národný výskumný ústav (OPI PIB) z poverenia Ministerstva školstva a vedy, sleduje situáciu 

absolventov na trhu práce päť rokov po získaní diplomu a zameriava sa na ukazovatele vrátane 

rozmanitých údajov o hľadaní a zmenách zamestnania, zárobkoch, riziku nezamestnanosti či 

percentuálneho počtu absolventov sledovaných v databáze Sociálnej poisťovne. V roku 2019 bolo po 

prvýkrát možné monitorovať celých päť rokov po ukončení štúdia - týkalo sa to absolventov z roku 

2014. Od posledného, šiesteho vydania ELA v roku 2021 je možné porovnanie situácie absolventov z 

rôznych vekových skupín a v rovnakých fázach ich profesijnej kariéry. Systém ELA môže zároveň 

pomôcť ľuďom vykonať informované rozhodnutia pri výbere študijnej či profesijnej dráhy. Poskytuje 

informácie o tom, s akým zárobkom môžu budúci absolventi počítať po ukončení konkrétneho štúdia, 

ako rýchlo si nájdu prácu v konkrétnej oblasti, či aké percento absolventov danej vysokej školy dostane 

ihneď pracovnú zmluvu.  

Súčasné úlohy a zodpovednosti za politiku zručností, resp. prenos nových požiadaviek do systému 

vzdelávania sú v Poľsku spojené s politickou a administratívnou štruktúrou krajiny, ktoré ich rozdeľujú 

na štyri úrovne. Dôležitou súčasťou tejto štruktúry na nadnárodnej úrovni je v posledných rokoch aj 
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Európska komisia. Na podporu konkrétnych reforiem a stratégií boli vytvorené medzirezortné dozorné 

orgány, ako napríklad Medzirezortný tím pre perspektívu celoživotného vzdelávania. 

Aj keď je poľská výkonnosť pri zapájaní zainteresovaných strán zo strany vlády celkovo relatívne nízka, 

v posledných rokoch boli vytvorené viaceré mechanizmy zapojenia zainteresovaných strán pre 

špecifické stratégie a reformy súvisiace s identifikáciou nových zručností a ich prenosu do systému 

vzdelávania. Schváleniu zákona o integrovanom systéme kvalifikácií (Zintegrowany System Kwalifikacji, 

ZSK) v parlamente predchádzali niekoľkoročné prípravy zahŕňajúce zainteresované strany (predbežné 

konzultácie) a štúdie uskutočniteľnosti. Vďaka reforme bola zavedená Rada zainteresovaných strán 

integrovaného systému kvalifikácií, ktorá je zložená zo zástupcov rôznych participujúcich skupín - ako 

sú ministerstvá, organizácie zamestnávateľov, odborové zväzy a inštitúcie vysokoškolského 

vzdelávania, ktorých spoločným cieľom je, aby reformné politiky čo najviac odrážali rýchlo sa meniace 

požiadavky sféry práce. Táto iniciatíva viedla k viacerým politickým rozhodnutiam, ktorým predchádzali 

početné konzultácie a semináre, ktoré koordinoval Inštitút pre výskum vzdelávania (Instytut Badań 

Edukacyjnych, IBE). Okrem toho prebehli rozsiahle konzultácie v rámci sektorových seminárov 

venovaných reforme OVP, ktorá iniciovala reštrukturalizáciu základných odborných inštitúcií, 

stredných odborných škôl a sektorových odborných škôl. 

Viaceré mechanizmy uľahčujú spoluprácu predovšetkým na miestnej úrovni. Regionálne rady trhu 

práce (Wojewódzkie rady rynku pracy) tak napríklad združujú regionálnych zástupcov 

zamestnávateľských organizácií, odborov či mimovládnych organizácií a ich hlavnou úlohou je 

stimulovať rozvoj regionálneho trhu práce, napríklad poskytovaním stanovísk k novým odborným 

programom (povolaniam), ktoré sa majú vyučovať na školách odborného vzdelávania a prípravy. 

Krajské rady trhu práce (Powiatowe rady rynku pracy) opäť združujú miestnych predstaviteľov 

zamestnávateľských organizácií, odborov či mimovládnych organizácií, ktoré sa radia o nových 

profesiách, ktoré sa majú vyučovať v inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy, diskutujú o 

finančnom pláne okresného úradu práce (verejné služby zamestnanosti) a hodnotia zavedené 

programy. 

Medzi štátne agentúry, ktorých činnosť významne pomáha prenosu nových požiadaviek do systému 

vzdelávania patrí Poľská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP), ktorá spolu so zástupcami 

zamestnávateľov vytvára odvetvové rady pre zručnosti s cieľom identifikovať potreby zručností a 

rozvíjať vhodné stratégie na zlepšenie odborného vzdelávania. Ďalšou je napríklad Inštitút pre výskum 

vzdelávania (IBE), ktorý realizuje interdisciplinárny výskum fungovania a efektívnosti vzdelávacieho 

systému, vrátane zamerania na základné osnovy a vyučovacie metódy, meranie a analýzy 
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dosiahnutého vzdelania, vzťah medzi vzdelávaním a trhom práce, celoživotné vzdelávanie, národný 

kvalifikačný rámec, ekonomické determinanty vzdelávania, podmienky a kvalitu výučby a 

inštitucionálne otázky vo vzdelávaní a politike. 

Dôležitou iniciatívou Ministerstva národného školstva je príprava Stratégie integrovaných zručností 

(Zintegrowana Strategia Umiejętności - ZSU), ktorej rozvoj je financovaný z ESF v rámci partnerskej 

dohody Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Východiskovým bodom pri vývoji stratégie 

je diagnostika silných a slabých stránok pri formovaní zručností v Poľsku. To by malo viesť k identifikácii 

výziev a priorít budúcich zásahov do rozvoja zručností. Stratégia sa zameriava na budovanie, 

udržiavanie a využívanie ľudského kapitálu krajiny na zvýšenie zamestnanosti a ekonomického rastu a 

na podporu sociálnej inklúzie. Zahŕňa všeobecné a odborné vzdelávanie a počiatočné, ďalšie a 

vysokoškolské vzdelávanie; vzťahuje sa aj na neformálne a ďalšie vzdelávanie. Od januára 2018 

pomáhajú s analytickou časťou tvorby stratégie odborníci z Výskumného ústavu vzdelávania. Podrobná 

časť Integrovanej stratégie zručností 2030 má štatút verejnej politiky a je v súlade s ustanoveniami 

zákona z 15. júla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú zásady vykonávania rozvojovej politiky. Na základe 

národnej strednodobej stratégie zodpovedného rozvoja definuje sektorovo špecifické základné 

podmienky, ciele a smerovanie k dosiahnutiu sociálneho, ekonomického a priestorového rozvoja. 

Stratégia zohľadnila aj európsku agendu zručností, odporúčania zahrnuté v správe OECD Stratégia 

zručností: Poľsko a partnerská dohoda medzi EÚ a Poľskom o implementácii kohéznej politiky na roky 

2021-27. 

5.1.4.1 Príklady dobrej praxe v Poľskej republike 

▪ Medzi funkčné súčasti reforiem poľského vzdelávacieho systému patrí oddialenie zaradenia do 

odborných prúdov, poskytnutie väčšieho počtu hodín jazykovej výučby, zavedenie externe 

hodnotených skúšok na konci každého stupňa vzdelávania, zmena platovej štruktúry učiteľov a 

decentralizácia tvorby učebných osnov na miestnej úrovni (pri zachovaní noriem na národnej 

úrovni).  

▪ V reakcii na potreby trhu práce a sektora vysokoškolského vzdelávania bol v roku 2021 poľský 

systém monitorovania ekonomického osudu absolventov (ELA) schopný predložiť nový typ správy, 

ktorá sa zameriavala na jednotlivé študijné odbory či vybrané vysoké školy. Správy porovnávajú 

kariérny postup rôznych kohort v rovnakých obdobiach s použitím dvoch mier: relatívnej miery 

nezamestnanosti a relatívnej miery zárobkov. Tieto umožňujú používateľom porovnávať absolútne 

hodnoty rizika nezamestnanosti a zárobkov sledovaných skupín v širších kontextoch a 

funkcionalitách. 
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▪ Stratégia integrovaných zručností (ZSU 2030) pokrýva celý systém vzdelávania a odbornej prípravy 

vrátane všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania, vysokoškolského vzdelávania, 

neformálneho a ďalšieho vzdelávania. Zohľadňuje dopyt po špecifických zručnostiach, ich 

dostupnosť, ako aj metódy prognózovania dopytu po zručnostiach, ich formovanie a rozvoj, 

prispôsobovanie sa potrebám trhu práce a ekonomiky, efektívne uplatňovanie a systém riadenia a 

koordinácie. Poskytuje rámec na podporu komplementárnosti politík podporujúcich rozvoj, 

aktiváciu a efektívne využívanie zručností. Podrobná časť integrovanej stratégie zručností do roku 

2030 je základom pre návrh, ako využiť národné a európske fondy na rozvoj zručností. Je tiež 

spoločným referenčným rámcom umožňujúcim čo najvýhodnejšie plánovanie projektov a 

programov správcom jednotlivých častí štátneho rozpočtu, územnými samosprávnymi celkami a 

inými verejnými a súkromnými subjektmi. Obsah stratégie by sa mal použiť ako základné 

usmernenie pre financovanie rozvoja zručností na národnej a regionálnej úrovni. 

▪ Implementácia programu „Laboratóriá budúcnosti“ na financovanie nákupu moderného 

vybavenia na podporu rozvoja kompetencií budúcnosti na základných školách. V súčasnosti 

program využíva viac ako 99 % oprávnených verejných škôl. Vďaka Programu získa každá základná 

škola v Poľsku moderné vybavenie v podobe 3D tlačiarní, mikrokontrolérov, spájkovacích staníc a 

záznamových zariadení na prezentáciu úspechov žiakov (plus akékoľvek doplnkové vybavenie 

podľa vlastného výberu). Školy si môžu vybrať aj prístroje a zariadenia na rozvoj manuálnych a 

technických zručností. Laboratóriá budúcnosti sú iniciatívou Ministerstva školstva a vedy a Centra 

GovTech zameranou na podporu základných škôl pri nákupe vybavenia STEAM (veda, technika, 

strojárstvo, umenie a matematika) . V rámci tejto iniciatívy dostanú školy učebné pomôcky, na 

ktorých nákup bolo vyčlenených viac ako jedna miliarda zlotých. 

5.1.4.2 Návrhy systémových opatrení z Poľskej republiky pre Slovenskú republiku 

Vypracovanie integrovanej stratégie zručností do roku 2030+. Organizácia pre hospodársky rozvoj a 

spoluprácu vypracovala pre Slovensko Národnú stratégiu zručností, ktorá bola predstavená v roku 

2020 generálnym sekretárom OECD a Slovensko sa tak stalo v poradí len treťou krajinou na svete, ktorá 

disponuje takýmto dokumentom. Práve rozvoj a implementácia poľskej ZSU 2030 môže byť pre našu 

krajinu inšpiráciou.  

5.1.5 Rakúska republika  

Rakúsky vzdelávací systém je veľmi podobný systému v Nemecku a Švajčiarsku. Povinná školská 

dochádzka začína vo veku šesť rokov a trvá deväť rokov. 
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Základné vzdelávanie v ľudovej škole Volksschule trvá 4 roky. Známka z nemeckého jazyka a z 

matematiky v 4. ročníku ľudovej školy je dôležitá pre ďalšiu budúcnosť dieťaťa, do gymnázia môže 

postúpiť len žiak, ktorý nemal horšiu ako dvojku.  

Po „Volksschule“ nasleduje stredné vzdelávanie, ktoré je rozdelené na dva 4-ročné cykly. 

Strednú školu 1. stupňa „Hauptschule“ tvoria 5. až 8. ročník. Ak deti nechcú v budúcnosti študovať na 

vysokej škole, ukončia vzdelanie v polytechnickom ročníku a idú pracovať alebo pokračujú na strednej 

škole 2. stupňa – polytechnických, odborných a učňovských školách. Žiaci, ktorí chcú v budúcnosti 

získať vysokoškolský diplom, idú z „Volksschule“ na 8-ročné gymnáziá „Allgemeinbildende Hôhere 

Schule“. Prvé dva ročníky majú rovnaký učebný plán ako mali v „Hauptschule“, druhé dva ročníky si 

žiaci volia niektoré predmety podľa toho, ktorým smerom sa chcú v rámci ďalšieho štúdia profilovať. 

Tu sa táto škola delí na klasické gymnázium –m „Klasisches zweig gymnazium“ (jazyky, latinčina, 

gréčtina), na reálne gymnázium – „Technisches zweig gymnazium“(matematika, fyzika, rysovanie) a na 

hospodársko vedné gymnázium „Wirtschaftskundliche realgymnazium“ (chémia, ekonomika, 

pracovné vyučovanie). Gymnázium je ukončené maturitou „Reifeprufung“, ktorá oprávňuje k štúdiu 

na vysokej škole alebo na akadémii. Existuje aj typ školy tzv. „gesamtschule“ (jednotná škola), v ktorej 

sú organizované popri sebe triedy hlavnej školy, gymnázia a reálneho gymnázia. 

Odborné vzdelávanie a príprava v Rakúsku 

Silnú úlohu v systéme vzdelávania v Rakúsku zohrávajú odborné školy, kde sa na začiatku 

deväťdesiatych rokov 20. storočia, počas desiatich rokov zvýšil počet študujúcich žiakov trojnásobne. 

Ponuka študijných odborov je pestrá a do odborného vzdelávania a prípravy sa môžu zapojiť ako žiaci 

so slabšími študijnými výsledkami, tak aj žiaci, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky. Pre nich sú 

určené päťročné študijné odbory, z ktorých je možné pokračovať v ďalšom štúdiu na univerzitách. 

Rakúsko má dostatočne rozvinutú sieť škôl, ktoré ponúkajú aj vyššie sekundárne vzdelávanie. Za silnú 

stránku možno považovať aj to, že učitelia na školách sú dobre pripravení a často pracujú na čiastočný 

úväzok aj v podnikoch. Miera zamestnanosti absolventov odborného vzdelávania a prípravy bola v 

roku 2016 na úrovni 85,5 %. Problémom je regionálny nesúlad medzi žiakmi a požiadavkami praxe. 

Kým napríklad Viedeň trpí nedostatkom učňovských miest v tréningových spoločnostiach, v iných 

regiónoch je to naopak a tréningové pracoviská nemôžu nájsť dostatok učňov. 

Odborné vzdelávanie a príprava je rozhodujúci nástroj na to, aby prisťahovalci začali pracovať. 

Prebiehajúce iniciatívy a programy integrujú utečencov do systému odborného vzdelávania a prípravy, 
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aby sa potvrdili ich zručnosti a kvalifikácie získané v zahraničí. Základným aspektom je pomôcť mladým 

imigrantom získať učňovské vzdelanie a diplom a následne výber vhodného povolania. 

Podniky majú náklady, ktoré sú tvorené najmä odmenami učňov a taktiež materiálno - technickým 

zabezpečením praktického vyučovania v podniku. Odmena učňa je zväčša upravená v kolektívnych 

zmluvách a tvorí približne 80 % z platu odborníka podľa kolektívnej zmluvy. Náklady na vzdelávanie 

znižujú zisk podniku a tým aj daňové príjmy, časť podnikových nákladov tak nepriamo preberá štát. 

Učni aj podnik získavajú úľavu z daňovo-odvodových platieb. V Rakúsku podniky a učni v prvých dvoch 

rokoch neplatia odvody do zdravotného poistenia. Počas celého obdobia učňovského vzdelávania sa 

neplatí úrazové poistenie.  

Odborné vzdelávanie a príprava je v školách financovaná štátom. Materiálno - technické zabezpečenie 

škôl financujú jednotlivé spolkové krajiny. Mzdové náklady financuje z polovice štát a príslušná 

spolková krajina.  

Celoživotné vzdelávanie v Rakúsku 

Pod vedením Federálneho ministerstva školstva, vedy a výskumu a Federálneho ministerstva práce, 

sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa a s účasťou niekoľkých ďalších federálnych 

ministerstiev, deviatich provincií, sociálnych partnerov a vedcov, sa vytvoril základ stratégie na 

implementáciu celoživotného vzdelávania v Rakúsku. Dynamika v ekonomike a spoločnosti, 

globalizácia, a preto aj ďalší rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií túto stratégiu zvýraznili. 

Dôležitým ukazovateľom je, že študentom musí byť poskytnutá najlepšia možná podpora bez ohľadu 

na pôvod a sociálne postavenie. Vzhľadom na vývoj na európskej úrovni už v roku 2007 boli 

vypracované hlavné dokumenty pre usmernenia o koherentnej stratégii celoživotného vzdelávania 

(Leitlinien einer kohärenten LLL Strategie) a o Využití príležitostí na vzdelávanie (Chance Bildung) a 

taktiež dokument s názvom: Znalosti - príležitosti - kompetencie. Stratégia vykonávania celoživotného 

vzdelávania v Rakúsku (Wissen - Chancen - Kompetenzen. Strategie zur Umsetzung des lebenslangen 

Lernens in Österreich), ktoré boli začlenené do stratégie celoživotného vzdelávania. 

Rakúsky vzdelávací systém patrí k najlepším na svete, akcent sa kladie na vzdelávanie od raného 

detstva. Prechod z materskej školy na základnú školu je navrhnutý ako vstupná fáza do školy. Je 

vypracovaný rámcový plán na podporu tzv. včasného jazyka, prispôsobená je i odborná príprava v 

predškolskom vzdelávaní.  
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Duálne vzdelávanie 

Zvláštnosťou rakúskeho vzdelávacieho systému je úzke prepojenie hospodárstva a vzdelávania. 

Mládeži ponúka Rakúsko duálny vzdelávací systém, teda praktický odborný výcvik vo firme a teoretickú 

prípravu na strednej odbornej škole súčasne. V súčinnosti s firmami tak školy zabezpečujú 

kompatibilitu teoretického vzdelávania a požiadaviek praxe. Okrem stredných odborných škôl existujú 

vyššie technické učilištia (HTL) pre všetky odbory. V spoločných projektoch medzi školami a 

hospodárskou sférou, napr. v diplomových projektoch alebo projektoch v rámci práce vo virtuálnej 

firme sa v súlade s praxou zavádzajú výsledky výskumu a vývoja. Následne je možné nastúpiť do 

zamestnania alebo študovať na jednej z viac ako 50 vysokých škôl, z ktorých je 22 verejných univerzít, 

resp. štátnych (vrátane výskumných univerzít a univerzít umenia), 13-tich súkromných univerzít, na 12 

- 21 odborných vysokých školách (FH – Fachhochschule) a u deviatich sprostredkovateľov 

vysokoškolských študijných odborov, t. j. menších vysokých škôl, na 31 rôznych miestach. Medzi 

najvyhľadávanejšie univerzity patria univerzity vo Viedni, Grazi, Salzburgu, Innsbrucku, Linzi a veľmi 

populárna, hlavne u západoslovenských študentov, je vysoká škola vo Wiener Neustadt. 

Sedem faktorov úspechu duálneho vzdelávania v Rakúsku 

1. Systém riadenia a financovania - právny základ učňovského vzdelávania tvorí jeden zákon 

(zákon o odbornom vzdelávaní). Pri tvorbe profilov jednotlivých odborov sa podieľajú 

jednotlivé podniky prostredníctvom svojich zástupcov v komorách. Na administratívne 

zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy (vedenie protokolov, konania na získanie 

kvalifikačných predpokladov, vykonávanie záverečných skúšok) je určený výkonný orgán, 

referát pre umiestňovanie učňov, ktorý funguje v rámci hospodárskych komôr jednotlivých 

spolkových krajín). 

2. Koncept povolania - absolvent prostredníctvom tohto konceptu získa potrebné odborné 

schopnosti nutné na vykonávanie kvalifikovanej činnosti v danom odbore a zároveň sa s takto 

získanými kompetenciami dokáže uplatniť na trhu práce. Tým sa na jednej strane spája práca 

so vzdelávaním, na strane druhej odborná kvalifikácia s rozvojom osobnosti. Zároveň sa tým 

odlišuje princíp vzdelávania pre povolanie ako základný princíp odborného vzdelávania od 

ostatných koncepcií, v ktorých sa človek kvalifikuje len pre úzko vymedzenú pracovnú činnosť 

- pracovné miesto - v najužšom zmysle slova. Duálne vzdelávanie totiž učňom sprostredkúva v 

relatívne krátkom čase nielen kvalifikáciu na povolanie, ale aj profesionálnu identitu a 

profesionálne sebavedomie: na tomto sa potom zakladá hodnota rozvoja osobnosti, ktorú 

vonkoncom netreba podceňovať, a sociálna integrácia mladých ľudí. 
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3. Úžitkový efekt pre podniky - dôležitý predpoklad je angažovaný prístup podnikov s cieľom 

vytvárať dostatočný počet kvalitných miest pre vzdelávanie učňov. 

4. Mechanizmy na zabezpečenie kvality - dôležité je, aby osoba s výučným listom získala všetky 

zručnosti a schopnosti, ktoré sa od nej v takom prípade očakávajú. Toto je dôležité aj z pohľadu 

absolventov, ak sa chcú uplatniť a mať šancu na trhu práce aj „mimo“ samotného podniku, kde 

sa vzdelávali. Preto je nutné zabezpečiť, že nezávisle od toho, v ktorom podniku niekto 

absolvuje odborné vzdelávanie, sa vždy dosiahne garantovaná úroveň kvality odborného 

vzdelávania. 

5. Mechanizmy na prispôsobovanie sa vývoju a tvorbu inovácií - požiadavky na zmenu v obsahoch 

vzdelávania by mali byť podporené aj analýzou a vyhodnotením vývoja. 

6. Dopad zo strany mladých ľudí - duálne vzdelávanie je pre mladých atraktívne preto, lebo 

poskytuje širokú možnosť výberu a ponúka mnohoraké možnosti. Absolvovanie odborného 

učňovského vzdelávania prinesie mladému človeku najdôležitejšie schopnosti a zručnosti, 

ktoré sú nutné pre vykonávanie konkrétneho povolania. Okrem toho však absolventi získajú aj 

všeobecné zručnosti a schopnosti, ktoré presahujú rámec podniku a dajú sa použiť napríklad v 

rámci celej brandže alebo vo všeobecnosti zužitkovať na trhu práce. Z pohľadu mnohých 

mladých ľudí je dôležitým faktorom pre atraktívnosť tohto typu vzdelávania „učenie priamo na 

pracovisku“. Ďalšie dôležité aspekty sú stabilná perspektíva daného povolania či zamestnania 

sa v ňom, sľubná šanca uplatniť sa na trhu práce, regulované pracovné podmienky a možnosti 

ďalšieho vzdelávania a tiež možnosti zvýšenia príjmov v porovnaní s činnosťami, ktoré si 

nevyžadujú odborné vzdelanie alebo sa do nich stačí zaučiť. Podstatnou výhodou duálneho 

vzdelávania a jeho spôsobu organizácie je možnosť prejsť po jeho ukončení priamo do 

zamestnaneckého vzťahu. A možnosť zarobiť si už počas vzdelávania vlastné peniaze 

predstavuje pre mladých ľudí rovnako mimoriadnu výhodu duálneho vzdelávania. 

7. Spôsob administrácie a realizácie - dôležitým faktorom sú čo najjednoduchšie, prehľadné 

administratívne štruktúry a procesy. Ich základom je v Rakúsku zmluva o poskytovaní 

učňovského vzdelávania uzatváraná medzi učňom a poskytovateľom s oprávnením na takýto 

typ vzdelávania. Uzatvára sa v písomnej forme a obsahuje presne definované obsahy. Rakúsky 

vzdelávací systém sa vyznačuje vysokou úrovňou a flexibilitou: podporuje a povzbudzuje ľudí, 

ktorí sa v jednom zamestnaní vypracovali z nižšej úrovne na vysokú kariérnu pozíciu a potom 

prešli do inej firmy do rovnako vysokej pozície alebo tých, ktorí majú záujem o štúdium v 

treťom veku. 

Nasledujúci obrázok znázorňuje schému rakúskeho vzdelávacieho systému.  
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Obrázok č. 92 Rakúsky vzdelávací systém 

  

Zdroj: https://www.bildungssystem.at/
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5.1.5.1 Príklady dobrej praxe v Rakúsku 

▪ Podniky v Rakúsku finančne podporujú učňov financujú učňov a zabezpečujú materiálno-technické 

zabezpečenie v rámci duálneho vzdelávania. Učni v Rakúsku obdržia až 80 % mzdy z platu 

regulárneho zamestnanca. Tieto náklady sú však podnikom čiastočne preplácané úľavou z daňovej 

a odvodovej povinnosti. Podobný systém navrhujú zrealizovať aj na Slovensku viaceré sektorové 

rady vo svojich stratégiách rozvoja ľudských zdrojov. 

▪ Systém duálneho vzdelávania je v Rakúsku populárnejší ako na Slovensku. Môže za to kvalitnejšia 

podpora systému (ako mediálna, tak aj finančná) zo strany ako štátu, tak aj zamestnávateľov. V 

dnešnom svete riadenom inováciami sa duálne vzdelávanie zdá ako jediný nástroj na zabezpečenie 

konkurencieschopných ľudských zdrojov.  

▪ Inkluzívne odborné vzdelávanie – funguje ako flexibilný model garantovaný štátom, a má za cieľ 

umožniť získanie odbornej kvalifikácie a začlenenie do pracovného života pre ľudí so 

znevýhodnením. Je určený pre: 

- osoby so špeciálnymi vzdelávacími potrebami na konci povinnej školskej dochádzky, ktorí boli 

aspoň čiastočne vzdelávaní podľa učebných osnov špeciálnej školy; 

- osoby, ktoré nedosiahli žiadnu kvalifikáciu na nižšej stredoškolskej úrovni; 

- osoby so zdravotným znevýhodnením. 

Pre tieto osoby je zabezpečená odborná asistencia, ktorá im ponúka možnosť získania čiastočnej 

kvalifikácie, kedy sa realizuje len časť učňovského vzdelávania. V odôvodnených prípadoch sa aplikuje 

aj opatrenie predĺženia učňovskej prípravy o rok, resp. maximálne o dva. 

▪ Duálne vzdelávanie pre dospelých - na rozdiel od podmienok na Slovensku, systém duálneho 

vzdelávania je v Rakúsku prenesený do oblasti vzdelávania dospelých. Práve dlhoročné skúsenosti 

zo stredoškolského odborného vzdelávania boli v Nemecku a v Rakúsku predmetom postupného 

prenosu aj do oblasti ďalšieho vzdelávania. Jednotlivé kurzy sú vyprofilované tak, že sa na nich 

neučia všetky odborné vedomosti a zručnosti (3 až 4 ročné štúdium), ale vyberie sa konkrétna časť, 

ktorú účastník absolvuje. 

5.1.5.2 Návrhy systémových opatrení z Rakúska pre Slovenskú republiku 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje zvýšenie investícií zo strany štátu a zo strany zamestnávateľov 

do popularizácie významu duálneho vzdelávania a zvýšenie jeho kvality. . Nevyhnutná je najmä zmena 
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legislatívy, ktorá umožní podnikom získať daňové a odvodové úľavy v prípade, ak sa aktívne podieľajú 

na systéme duálneho vzdelávania. Mediálna kampaň a vzájomná spolupráca zamestnávateľov by sa 

taktiež pozitívne odzrkadlila na počte žiakov vstupujúcich do tohto systému, a tým priamo ovplyvnila 

konkurencieschopnosť Slovenskej republiky.  

5.1.6 Spolková republika Nemecko – analýza NSP 2010 a SRI 2022  

Vzdelávanie v Spolkovej republike Nemecko (ďalej ako „SRN“) môže byť jednou z inšpirácií pre 

slovenský systém. Pravidelne sa umiestňuje na najvyšších priečkach v porovnávaní svetových školských 

vzdelávacích systémov. Vzdelávací systém SRN bol predmetom Analytického výstupu z roku 2010 a 

Priebežnej správy č. 6 z roku 2020.  

Keďže SRN je federatívna republika, skladajúca sa zo 16 spolkových krajín, v každej spolkovej krajine 

môže byť systém trochu pozmenený, avšak všetky dôležité a zásadné rozhodnutia prebiehajú v 

spolupráci s federáciou.  

Základná štruktúra školských stupňov je:  

▪ materská škola (3-6 rokov), 

▪ základná škola (6-10 rokov), 

▪ nižšia stredná škola (10-15 rokov), 

▪ vyššia stredná škola (16-18 rokov), 

▪ vysoká škola (19+ rokov), 

▪ ďalšie vzdelávanie.  

Základná škola (Primarbereich) - Povinná školská dochádzka zahŕňa základnú školu a nižšiu strednú 

školu, t. j. žiakov vo veku 6 až 15 rokov. Okrem Berlína a Brandenburska trvá základná školská 

dochádzka 4 roky (v daných dvoch krajinách trvá až 6 rokov). Po ukončení tohto stupňa certifikátom si 

žiaci môžu vybrať z viacerých typov nižších stredných škôl.  

Nižšia stredná škola (Sekundarbereich l) - Nižšia stredná škola pozostáva z povinného 5. až 9. ročníka, 

prípadne doplnkového 10. ročníka.  

▪ Hauptschule – tento typ školy zahŕňa 5. až 9. ročník s dobrovoľným 10. ročníkom. Má praktické 

zameranie s možnosťou pokračovania štúdia na odborných a tzv. učňovských vyšších školách.  
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▪ Realschule – všeobecne zameraná škola, s podobným systémom ako na Slovensku. Zahŕňa 5. až 

10. ročník, po ukončení záverečnej skúšky žiak môže získať certifikát a pokračovať na vyššiej 

strednej škole.  

▪ Gesamtschule – špecifický typ školy, nenachádza sa vo všetkých spolkových krajinách. Presadzuje 

paralelné vzdelávanie žiakov rôznych úrovní. Jej hlavnou myšlienkou je rovnaký prístup vzdelávania 

pre všetkých žiakov125. Absolvovaním školy získa žiak certifikát.  

▪ Gymnasium – na rozdiel od ostatných typov nižšej strednej školy, gymnázium navštevujú žiaci vo 

veku od 10 až 18 rokov. Gymnázium poskytuje všeobecné, ale komplexnejšie vzdelanie, 

pripravujúce na štúdium vysokej školy. Ukončenie štúdia sa završuje maturitnou skúškou.  

Vyššia stredná škola (Sekundarbereich II) – po ukončení povinnej školskej dochádzky v nižšej strednej 

škole, môžu žiaci nastúpiť na štúdium na vyššej strednej škole, ktoré je špecifické v kontexte 

vzdelávacieho systému. V SRN existuje jeden hlavný typ vyššej strednej školy, a to duálne odborné 

vzdelávanie, ktoré je jedinečné z pohľadu svetového vzdelávania.  

Berufsschule/Fachschule – Približne 50 % žiakov si volí pokračovanie štúdia duálnym vzdelávaním126. 

Zvoliť si môžu štúdium z približne 350 tzv. učňovských odborov. Štúdium trvá 2 až 3 roky a pozostáva z 

praktickej a teoretickej časti. Odbornú prípravu žiaci absolvujú praxou v podniku, vďaka čomu majú 

možnosť byť kvalitnejšie pripravení na trh práce. Daný podnik sa podieľa so štátom na financovaní 

odbornej prípravy, taktiež platí žiakom v duálnom vzdelávaní tzv. „učňom“ odmenu za vykonanú prácu. 

Po ukončení odbornej prípravy žiaci získajú certifikát v danej pracovnej oblasti a majú vysokú 

pravdepodobnosť sa po ukončení štúdia aj zamestnať.  

Podniky, ktoré by chceli zamestnávať týchto žiakov, musia mať špeciálne povolenie a to licenciu tzv. 

„ADA“, ktorú získajú, ak ich schváli obchodná a priemyselná komora. Držitelia licencie môžu vzdelávať 

žiakov iba v odvetví, na ktoré licenciu dostali.  

Vysoká škola, univerzita (Tertiärer Bereich) - V roku 2010 bolo v SRN 372 rôznych vysokých škôl, ktoré 

však nedosahovali svetové priemery. Vďaka systematickému zlepšovaniu vzdelávacieho systému v 

Nemecku, sa v roku 2020 nachádzalo medzi top svetovými univerzitami aj 29 nemeckých univerzít a 

vysokých škôl127.  

 
125 Analytický výstup z roku 2010, str. 353 
126 Priebežná správa č. 6 z roku 2020 
127 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 
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Vysoké školy v SRN sa rozdeľujú na 3 základné typy:  

1. univerzity, technické vysoké školy/technické univerzity, pedagogické vysoké školy, teologické 

vysoké školy, 

2. vysoké školy umenia a hudby, 

3. odborné vysoké školy/vysoké školy aplikovaných vied. 

Vysoké školy sú menej regulované štátom ako základné a stredné školy. Väčšie právomoci tak majú 

konkrétne spolkové krajiny a ich vlády. V porovnaní s inými krajinami je zaujímavé, že drvivá väčšina 

študentov (až 97 %) navštevovala v roku 2010 štátne vysoké školy, súkromné iba v minimálnom 

počte128.  

Systém vzdelávania  

Nemecký systém vzdelávania je rozdelený na 3 úrovne:  

▪ centrálnu, 

▪ regionálnu, 

▪ miestnu. 

Na najvyššej, centrálnej úrovni je Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (ďalej len “BMBF”), ktoré 

je zodpovedné za právne predpisy a vzdelávaciu politiku. Spolupracuje so Spolkovým inštitútom pre 

odborné vzdelávanie (ďalej len “BIBB”) na monitorovaní vývoja a koordinácii vzdelávacieho systému. 

Vzdelávacie inštitúcie tiež podliehajú Spolkovému ministerstvu vzdelávania a kultúrnych záležitostí 

(ďalej len “KMK”). KMK odporúča a radí v otázkach odbornej prípravy na školách, spolupracuje s BMBF 

ohľadom zabezpečenia právneho súladu vzdelávacieho systému medzi všetkými spolkovými krajinami.  

Na regionálnej a miestnej úrovni dohliadajú na dodržiavanie určeného systému krajinské inštitúty a 

inšpektoráty.  

 
128 Analytický výstup z roku 2010, str. 355 
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V rámci digitalizácie vzdelávacieho procesu bol vytvorený celonárodný program DigitalPakt Schule 

2019-2024, ktorý má za cieľ skvalitniť vybavenie škôl a lepšie prispôsobenie sa novým požiadavkám 

súčasnej digitálnej doby.  

5.1.6.1 Príklady dobrej praxe v Spolkovej republike Nemecko  

Vzdelávací systém v Spolkovej republike Nemecko (ďalej len “Nemecko”) je podrobne prepracovaný 

na všetkých úrovniach. Aj vďaka tomu dosahujú jeho absolventi vysokú mieru zamestnanosti v rôznych 

pracovných odvetviach, najmä s potrebou kvalifikovaných zamestnancov.  

Investičná podpora škôl 

Inšpiráciou pre vzdelávací systém môže byť práve investičná podpora škôl, vďaka ktorej sa môžu, aj 

vďaka podpore EÚ, všetky typy škôl postupne vybavovať modernými technológiami a zlepšiť 

digitalizáciu vzdelávacieho systému. V dnešnej dobe je práve digitalizácia dôležitým nástrojom pre 

výučbu detí, ktoré sú obklopené technológiou už od útleho veku.  

Duálne vzdelávanie 

Vďaka prepojeniu škôl, zamestnávateľov a vzdelávacích inštitúcií môžu byť požiadavky trhu práce 

pretlmočené do systému vzdelávania. Zamestnávatelia sú zapojení priamo do organizácie a procesu 

zlepšovania súladu potrieb trhu práce so vzdelávaním.  

Prepojenie inštitúcií na rôznych úrovniach 

Od najvyššej, federálnej úrovne, cez spolkové krajiny, až po miestne krajinské inštitúty, spolupráca 

naprieč rôznymi úrovňami svedčí nielen o lepšej pripravenosti žiakov/študentov na nasledujúci 

pracovný život, ale i zlepšenie podmienok samotného vzdelávania na školách. Vzdelávací systém sa tak 

nevypracováva iba „od stola“ na ministerstve, ale spolupracujú na ňom všetky kompetentné inštitúcie.  

5.1.6.2 Návrhy systémových opatrení z Nemeckej spolkovej republiky pre Slovenskú republiku 

Ako inšpirácia pre slovenský vzdelávací systém sa navrhuje najmä dôkladná spolupráca medzi všetkými 

stupňami vzdelávacieho systému a zlepšenie duálneho vzdelávania. Na Slovensku je dlhodobo problém 
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so zamestnávaním kvalifikovaných absolventov, pretože mnoho žiakov nemá záujem o manuálne 

zamestnania, a tým ani o vzdelanie na odborných a technických školách.  

Bolo by preto vhodné zatraktívniť štúdium stredných odborných škôl napríklad modernými 

technológiami a digitalizáciou na školách. S tým súvisí aj komunikácia medzi Ministerstvom školstva, 

vedy a výskumu SR, krajskými, prípadne okresnými orgánmi ale i zástupcami samotných škôl. 

Navrhuje sa tiež pozvať nemeckých expertov z oblasti manažmentu VŠ s cieľom navrhnúť opatrenia na 

zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania (vrátane poradenstva pri tvorbe stratégií na posun v ich 

medzinárodnom porovnávaní). 

5.1.7 Spojené štáty americké  

Spojené štáty americké (ďalej len “USA”) boli ako inšpiratívna krajina z pohľadu vzdelávania spracovaná 

v rámci Priebežnej správy č. 3 v októbri 2019 v rámci Národného projektu Národná sústava povolaní I. 

z roku 2010 v „Analýze mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do 

vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vybraných štátoch EÚ/OECD“. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie 

zistenia z týchto analýz, príklady dobrej praxe a odporúčania pre Slovenskú republiku. 

Všeobecné informácie 

Ústava USA zaručuje všetkým obyvateľom "rovnosť príležitostí", z ktorej vyplýva povinnosť 

jednotlivých štátov vytvoriť adekvátnu štruktúru škôl poskytujúcu všetkým žiakom priestor na štúdium 

podľa ich individuálnych predpokladov a záujmov. Na základe princípu demokratizácie má každé dieťa 

právo na bezplatné vzdelanie vo verejných školách, a to od predškolskej prípravy až po ukončenie 

strednej školy.  

Cieľmi verejného vzdelávacieho systému je naučiť každého žiaka plynule používať angličtinu. Podporiť 

rozvoj individuality, umožniť plynulý prechod do zamestnania, participovať na sociálnej integrácii 

prisťahovalcov, amerikanizácii imigrantov, zabezpečovaní sociálneho rastu obyvateľov a odstraňovaní 

sociálnej nerovnosti. V rámci vzdelávania sa v Spojených štátoch amerických dbá na päť občianskych 

práv s cieľom zabezpečiť rovnaké vzdelávacie príležitosti pre všetkých žiakov, bez ohľadu na rasu, farbu 

pleti, národnosť, pohlavie, zdravotné znevýhodnenie alebo vek. Úlohou ministerstva školstva je tieto 

zákony rozšíriť na všetky orgány štátneho školstva – základné a stredoškolské systémy, vysoké školy a 

univerzity, odborné školy, knižnice a múzeá a taktiež iné subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky 
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z amerického ministerstva školstva. Medzi konkrétne príklady tých, ktorých práva sú chránené, patria 

deti bez domova, deti so zdravotným postihnutím a pod. 

Napriek skutočnosti, že približne 88 % žiakov/študentov v USA je vo verejných školách, systém je 

vysoko decentralizovaný a učebné osnovy, štandardy a maturitné požiadavky sa líšia nielen vo všetkých 

50. štátoch, ale aj v rámci samotného štátu (s výnimkou zákona No Child Left Behind Act - Žiadne dieťa 

nezostane pozadu). Tvorba učebných osnov je ponechaná na štátnu administratívu, miestne školské 

okrsky alebo jednotlivé školy. Kvalita vzdelávacích inštitúcií a ich stupňov je udržiavaná 

prostredníctvom neformálneho súkromného procesu známeho ako akreditácia, nad ktorou 

ministerstvo školstva nemá žiadnu priamu verejnú kontrolu. 

Vzdelávací systém v USA pozostáva z viacerých úrovní. Administratíva na každej úrovni má špecifické 

úlohy, kompetencie a právomoci. Vzdelávací systém v USA je vo všeobecnosti rozdelený na štyri úrovne 

riadenia: národná, štátna, lokálna a inštitucionálna úroveň. Riadenie realizujú ministerstvá školstva v 

jednotlivých štátoch. Konkrétne riadenie primárnych a sekundárnych škôl je potom decentralizované 

na školské správy. Školy sú riadené školskou radou, ktorej členovia sú buď volení alebo menovaní. Na 

riadení sa podieľajú i miestne školské správy, ktoré však nemajú právo zasahovať do odbornej činnosti 

škôl. Podstatné kompetencie vzťahujúce sa k obsahovým a procesným otázkam vyučovania sú 

delegované na školy. 

Na národnej úrovni je výkonnou agentúrou zodpovednou za federálne vzdelávacie programy všetkých 

typov a úrovní ministerstvo školstva. Federálna úloha ministerstva vo vzdelávaní je prísne regulovaná 

americkou ústavou a federálnymi zákonmi. Ministerstvo školstva nefunguje ako riadiaci orgán, ale 

vykonáva činnosti v spolupráci so štátnymi a miestnymi orgánmi. 

Pozitívnou stránkou takejto štruktúry vzdelávacieho systému v USA je možnosť jednotlivých štátov 

flexibilne sa prispôsobiť vlastným podmienkam. Hospodárstvo a pracovný trh sú v Spojených štátoch 

amerických výrazne diverzifikované. Prevládanie technologických firiem a high-tech priemyslu môže 

byť dominantné v jednom štáte, kým zameranie na poľnohospodárstvo a ťažký priemysel môže 

dominovať v inom štáte, čo dokazuje komplikovanosť pri tvorbe národného vzdelávacieho systému, 

ktorý by flexibilne reagoval na požiadavky trhu práce.  
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Financovanie 

Financie z federálnych fondov na vzdelávanie sú distribuované pomocou troch metód: stanoveného 

vzorca, hospodárskej súťaže a finančnej potreby. 

▪ Stanovený vzorec: Niektoré programy sledujú vzorec uvedený v zákone schválenom Kongresom. 

Takýto program môže byť nastavený tak, aby kvalifikované agentúry dostali sumu peňazí podľa 

počtu žiakov/študentov, ktorí spĺňajú určité kritériá v danom štáte alebo školskom okrsku. 

Napríklad v rámci školského zákona o osobách so zdravotným postihnutím ministerstvo prideľuje 

peniaze štátom, aby im pomohlo zabezpečiť bezplatné, vhodné verejné vzdelanie pre deti so 

zdravotným znevýhodnením na základe počtu detí, ktoré hlási každý štát. 

▪ Hospodárska súťaž: Federálne prostriedky môžu byť udelené aj na základe kvality, v tomto prípade 

sú uchádzači zoradení podľa výkonov a takto majú prideľované finančné prostriedky. Oprávnenými 

pre takéto financovanie sú štátne a miestne vzdelávacie agentúry alebo školské obvody, 

vzdelávacie partnerstvá (programy spoločne sponzorovaných škôl a súkromného sektora), vysoké 

školy a univerzity, jednotliví výskumní pracovníci a neziskové agentúry. 

▪ Finančná potreba: Treťou metódou, na základe ktorej môžu byť alokované federálne prostriedky, 

je metóda finančnej potreby. Žiaci/študenti, ktorí žiadajú o granty, pôžičky a štipendiá, musia 

preukázať rodinnú finančnú potrebu podľa stanovených pokynov. 

Verejné školstvo v USA je založené na princípe samosprávy. Všetkých 50 štátov má vlastný systém 

verejného vzdelávania, ktorýposkytuje právomoc miestnym komunitám. 

Školy sú organizované v mestských častiach a líšia sa veľkosťou. Niektoré sú malé so 75 žiakmi, iné s 

desiatkami tisíc. Štyridsaťosem štátov má štátne školské rady vzdelávania. Guvernér menuje členov 

rady v približne dvoch tretinách štátov, vo zvyšku štátov členov rady volí verejnosť. Štátne rady sa líšia, 

ale všeobecne ich činnosť zahrňuje:  

- stanovenie štátnych noriem vzdelávania, 

- schvaľovanie systému hodnotenia vzdelávania, 

- schvaľovanie učiteľských licencií, 

- školskú akreditáciu, 

- vzdelávanie/profesijný rozvoj učiteľov. 
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Dvadsaťšesť štátov vymenúva štátneho inšpektora alebo komisára pre štátny dohľad a implementáciu 

vzdelávacích programov. Tieto osoby sú buď menované guvernérom alebo volené verejnosťou. Zákony 

jednotlivých štátov alebo právne predpisy týkajúce sa vzdelávania, môžu byť prijaté štátnymi 

zákonodarcami alebo tvorené štátnymi radami pre vzdelávanie. Guvernér vplýva na vzdelávanie 

prostredníctvom výkonného príkazu alebo návrhov predložených zákonodarcom na schválenie. 

Rada vrchných štátnych úradníkov vzdelávania 

Rada vrchných štátnych úradníkov vzdelávania je nestranná, národná, nezisková organizácia verejných 

úradníkov, ktorí vedú oddelenia základného a stredného vzdelávania v jednotlivých štátoch. Rada 

poskytuje vedenie, obhajobu a technickú pomoc pri závažných vzdelávacích a výchovných problémoch. 

Štátna vzdelávacia agentúra 

Štátna vzdelávacia agentúra (SEA – State Education Agency) je oficiálna vládna záštita pre agentúry na 

štátnej úrovni a v každom americkom štáte zodpovedá za poskytovanie informácií, zdrojov a technickej 

pomoci v oblasti vzdelávania. Hlavné postavenie vo vzdelávaní na úrovni štátu má vrchný štátny 

vzdelávací úradník, ktorý je vedúcim štátnej vzdelávacej agentúry. Vrchný štátny úradník je 

zodpovedný za každodenné fungovanie štátnej politiky a hlavne za tvorbu a výklad predpisov a 

učebných osnov a za rozdelenie štátnych a federálnych finančných prostriedkov a finančnú pomoc.  

Školské rady 

Miestne školské obvody sú riadené školskými radami, ktoré pozostávajú z členov volených občanmi. 

Právomoc, ktorú majú miestne obvody a rady sa líši v závislosti od zákonov v jednotlivých štátoch. 

Väčšina školských rád má priamy vplyv na výber školského personálu, rozdelenie príjmov, nastavenie 

prevádzkových zásad, schvaľovanie nových projektov a podobne. Učebné osnovy a akademické 

štandardy sú spravidla ovplyvnené štátnou politikou či už vo väčšej, alebo menšej miere. 

Národná asociácia školských rád 

Národná asociácia školských rád (NSBA - National School Boards Association) je nezisková organizácia, 

ktorá zastupuje štátne združenia školských rád naprieč Spojenými štátmi. Poslaním Národnej asociácie 

školských rád je podporovať vynikajúce výsledky a spravodlivosť vo vzdelávaní verejnosti. NSBA 

dosahuje tieto ciele zastupovaním školských rád v jednaní s národnými vládnymi agentúrami a 
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národnými organizáciami, ktoré majú vplyv na vzdelávanie. Politika NSBA je určená 150-timi delegátmi 

zhromaždenia členov miestnych školských rád129.  

Poskytovatelia vzdelávania 

Vo vzdelávacom systéme USA je takmer 130 000 jednotlivých vzdelávacích inštitúcií, vrátane 117 000 

základných a stredných škôl a 6 000 postredoškolských odborných a technických škôl a viac ako 4 000 

vyšších škôl. Tieto inštitúcie sa veľmi líšia, čo sa týka typu, vlastníctva a riadenia. 

Vzdelávací systém rozpoznáva verejné (štátne) a súkromné vzdelávanie. Náboženské inštitúcie sú 

právne považované za súkromné inštitúcie, pretože Spojené štáty neuznávajú náboženstvo za štátne. 

Ak je náboženská inštitúcia akreditovaná, je to považované za jej uznanie ako súkromnej inštitúcie 

(náboženská príslušnosť nie je braná do úvahy). V Spojených štátoch existuje viac ako 27 000 

súkromných základných a stredných škôl, čo predstavuje viac ako 23 % zo všetkých škôl, a viac ako 7 

000 súkromných nadstavbových inštitúcií, približne 70 % zo všetkých inštitúcií.  

Vzdelávacie inštitúcie – moderné korporácie 

Súkromné školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie sú v Spojených štátoch amerických vnímané ako 

obchodné spoločnosti, ktorých prevádzka je schvaľovaná vládou príslušného štátu ako nezisková, 

ziskové ale zákonom chránené, alebo ako verejné spoločnosti poskytujúce vzdelávanie a odbornú 

prípravu.  

Ako právnické osoby sú americké vzdelávacie inštitúcie nezávislé a môžu nakladať so svojím majetkom. 

Sami sa rozhodujú o personálnych otázkach, môžu sa rozhodnúť, koho prijať na štúdium, môžu zvýšiť 

ich vlastné prostriedky z vonkajších zdrojov, uzatvárať zmluvy a súťažiť o granty a iné. Vzdelávacie 

inštitúcie súťažia navzájom o žiakov/študentov, financovanie výskumu a ďalšie výhody. Verejné 

vzdelávacie inštitúcie si konkurujú v rovnakom štáte alebo území o rozpočtové položky. Firemná 

povaha inštitúcií a hospodárska súťaž v rámci systému spôsobuje, že Američania považujú koncepciu 

vzdelávacieho systému za akademický trh. 

  

 
129 National School Boards Association [online]. [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://www.nsba.org/ 

https://www.nsba.org/
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Štruktúra vzdelávacieho systému 

Vzdelávací systém v USA sa nazýva K-12 a jeho najbežnejšia štruktúra je uvedená na obrázku nižšie. 

Jednotlivé štáty totiž majú osobitné modely školskej sústavy s diferencovaným obsahom jednotlivých 

stupňov a druhov škôl. Z tohto dôvodu neexistuje jednotný národný vzdelávací systém a povinnosti a 

špecifiká sa líšia od štátu k štátu.  

Obrázok č. 93 Prehľad štruktúry vzdelávacieho systému 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava  

Tabuľka č. 117 Prehľad výstupných diplomov 

Slovenský ekvivalent Anglická verzia 

Maturita High School Diploma 

Odborný certifikát Certificate (Sub-bachelor or vocational) 

Pridružený titul/ bakalársky titul Associate Degree 

Bakalársky titul Bachelor's Degree 

Bakalársky titul First Professional Degree 
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Slovenský ekvivalent Anglická verzia 

Magisterský titul, Inžiniersky titul Master's Degree 

Doktorský titul Education Specialist Degree 

Doktorský titul Doctoral degree 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Materské školy (ako prvý stupeň K-12 vzdelávacieho systému): určené pre deti vo veku 3 – 5/6 rokov. 

V niektorých štátoch sa pre materské školy určuje vzdelávací cieľ (ako napríklad poskytovať základy 

písania, čítania, počítania), v iných sa sledujú iba všeobecné výchovné ciele a v podstate žiadne 

vzdelávacie ciele. V niektorých štátoch USA je tiež povinnosť nastúpiť do materskej školy jeden rok 

pred základnou školou. 

Základné školy 

Cieľom tohto typu školy je sprostredkovať základné poznatky z vedných odborov a zabezpečovať 

osobnostný rozvoj žiakov. Väčšinu predmetov vyučuje jeden učiteľ. Dĺžka trvania vzdelávania na 

základných školách sa v jednotlivých regiónoch líši, a to v rozmedzí 5 – 8 rokov. Súčasťou niektorých 

základných škôl môže byť takzvaná Middle School, ktorá býva vytvorená najmä preto, aby žiakom v 

období puberty, keď ich značná časť má problémy, umožnila prechod zo základnej školy na školy 

druhého stupňa – stredné školy. V porovnaní so základnými školami sa tu viac uplatňuje flexibilnosť 

vyučovania (napr.: možnosť preskočiť ročník nadaným žiakom, diferencovaná dĺžka vyučovacej 

jednotky).  

Školy druhého stupňa – stredné školy 

Školy druhého stupňa – stredné školy sa v USA členia na Junior High School a Senior High School. Pred 

začatím riadnej stredoškolskej dochádzky veľa študentov v Spojených štátoch navštevuje Middle 

School (viď vyššie) alebo Junior High School.  

Cieľom Senior High School je prehĺbiť získané poznatky a zručnosti a na tomto základe rozšíriť 

všeobecné vzdelanie a uplatniť pritom špecializáciu a diferenciáciu. Učebný plán Senior High School sa 

člení na ponuky kurzov, z ktorých časť má povinný a časť nepovinný/voliteľný charakter. Do povinných 

kurzov patrí angličtina, matematika, šport, prírodné vedy, spoločenské vedy. Za úspešné dokončenie 

kurzu dostáva žiak kredit. Kredity sa spolu so získanou známkou stávajú súčasťou komplexného 

hodnotenia. Pre úspešné ukončenie Senior High School musí žiak preukázať vymedzený počet 

získaných kreditov. Tieto sa udeľujú nielen za kvalitu práce, ale aj za stupeň náročnosti kurzu a za dĺžku 
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jeho trvania. Rozdielnosť v teoretickej náročnosti kurzov podmieňuje, že žiak sa síce na základe 

kreditov z ľahších kurzov dopracuje k záverečnej skúške, ale to nestačí na prijatie na štúdium na 

všetkých vysokých školách. Jednotlivé vysoké školy totiž vyžadujú kredit z príslušného teoretického 

kurzu. Z tohto dôvodu voľba kurzov predurčuje ďalšie štúdium a životnú orientáciu absolventa Senior 

High School.  

Stredné školy sa rozdeľujú na všeobecné stredné školy, odborné učilištia (VoTech školy – Vocational 

schools), stredné školy pripravujúce na VŠ (Prep schools) a špeciálne stredné školy alebo alternatívne 

stredné školy.  

Na ukončenie strednej školy musí žiak získať predpísaný počet kreditov, pričom jednotlivé predmety 

sa odlišujú kreditovým ohodnotením. Množstvo amerických stredných škôl vyžaduje, aby si žiaci každý 

rok volili základné kurzy ako angličtinu (na mnohých školách je súčasťou tohto predmetu aj žurnalistika, 

verejný prejav, debaty, cudzie jazyky, literatúra a technické alebo kreatívne písanie), vedy, spoločenské 

vedy (svetová história, americká história, náuka o vláde, ekonomika, účtovníctvo, právo) a matematika, 

niektoré školy iba nastavujú požadovaný počet kreditov a umožňujú žiakovi voľnosť vo výbere kurzov. 

Bežne sú vyžadované minimálne dva roky telesnej výchovy a mnohé štáty vyžadujú absolvovanie 

zdravotných kurzov (anatómia, náuka o výžive, prvá pomoc). Verejné vysoké školy následne ponúkajú 

širokú škálu voliteľných predmetov, hoci dostupnosť týchto kurzov závisí na každej konkrétnej škole a 

jej finančnej situácii. Niektoré školy a štáty požadujú, aby žiaci získali aj kredity za voliteľné predmety, 

najčastejšie z cudzích jazykov. 

Vysokoškolské vzdelanie 

Tabuľka č. 118 Typy inštitúcií vyššieho vzdelania 

Slovenský názov Anglický názov 

Postredoškolské odborné a technické školy Postsecondary Vocational and Technical Schools 

Špecializované inštitúcie Specialized Institutions 

Fakulty umenia Associate of Arts Colleges 

Vysoké školy poskytujúce bakalárske vzdelanie Baccalaureate Colleges 

Vysoké školy a univerzity poskytujúce Magisterské 

vzdelanie 

Master's (Comprehensive) Universities and Colleges 

Výskumné univerzity Doctoral Research Universities 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 
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V USA je veľa inštitúcií, ktoré ponúkajú tituly na rôznych úrovniach. Americký systém vysokoškolského 

vzdelávania sa vyznačuje dostupnosťou, rôznorodosťou a autonómiou. Federálna vláda nemá žiadnu 

právomoc nad uznávaním vzdelávacích inštitúcií, nemá právomoc ovplyvňovať členov akademických 

profesií, nemá vplyv na vzdelávací program, učebné osnovy, tituly alebo iné kvalifikácie. 

Zabezpečenie kvality je dosiahnuté pomocou systému dobrovoľnej akreditácie špecifickými 

akreditačnými agentúrami, ktoré sú uznané americkým ministerstvom školstva a spĺňajú normy pre 

členstvo v Rade pre vysokoškolskú akreditáciu (CHEA – Council for Higher Education Accreditation). 

Akreditácia je samoregulačný proces kontroly kvality vykonávaný v USA vzdelávacími organizáciami, s 

cieľom zabezpečiť minimálne štandardy, administratívne kompetencie a podporiť vzájomné uznávanie 

kvalifikácií v rámci systému pre akademické inštitúcie. 

Pomaturitné vzdelávanie je v podstate rozdelené do dvoch rôznych kategórií:  

▪ postredoškolské odborné vzdelávanie a školenia, ktoré sú bez udeľovania titulu, ale za určitých 

okolností môžu študentovi priniesť kredity prenosné na vysokú školu, 

▪ tradičné vysokoškolské vzdelávanie, po ukončení ktorého študent získava príslušný titul.  

Vyššie školstvo – mimouniverzitný stupeň 

Neexistuje žiadny právny rozdiel medzi vyšším vzdelaním na univerzitnej úrovni a mimo univerzitnej 

úrovne. Úroveň štúdia je vymedzená úrovňou kvalifikácie ponúkanej v konkrétnom programe, nie 

podľa typu inštitúcie ponúkajúcej program. Vzdelávacie programy na tejto úrovni by mali zahŕňať 

všetky technické a pracovné programy, ktoré vedú k diplomu alebo osvedčeniu, ktoré je nižšie ako 

bakalársky titul. Vzdelávanie na tejto úrovni zahŕňa: 

▪ všetky inštitúcie, ktoré môžu iba udeľovať kvalifikácie nižšie ako bakalársky titul, 

▪ programy, ktoré vedú k oceneniu z inštitúcie, ktorá môže tiež udeliť titul za vyššie stupne vzdelania.  

Univerzitné vzdelanie 

Po úspešnom ukončení strednej školy (High School) sa môžu študenti hlásiť na verejné (štátne) Colleges 

a univerzity a na Community Colleges (vyššie odborné školy). Na prijatie sa vyžaduje vysoká úroveň 

vedomostí, pričom všetci študenti musia platiť školné, bez ohľadu na to, či je daná inštitúcia štátna 

alebo súkromná.  
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Vyššie odborné školy (Community Colleges) sú vo všeobecnosti dvojročné a poskytujú certifikované 

odborné vzdelanie, nie však na úrovni univerzity. Mnohým študentom slúžia ako príprava na univerzitu. 

Umožňujú pomerne flexibilné vyučovanie, čo vyhovuje pracujúcim študentom. Takmer všetci 

uchádzači bývajú prijatí. Community College býva často jedinou možnosťou pre prisťahovalcov, ako sa 

naučiť angličtinu a zvýšiť si kvalifikáciu potrebnú pre trh práce. Ponúkajú celý rad kvalitných kurzov z 

rôznych oblastí a špecializácií.  

Univerzitné vzdelanie – prvý stupeň – „undergraduate“ začína dvojročným študijným programom, 

ktorý predchádza získaniu bakalárskeho titulu. Počas týchto prvých dvoch rokov štúdia študent 

zvyčajne absolvuje širokú škálu kurzov v rôznych predmetoch, bežne známych ako nevyhnutné kurzy: 

literatúra, veda, spoločenské vedy, umenie, história atď. Systém je takto navrhnutý preto, aby študent 

pred zameraním na konkrétny študijný odbor (major) dosiahol všeobecné znalosti a základy rôznych 

predmetov. Mnoho študentov sa rozhodne študovať na komunitnej vysokej škole, aby dokončili prvé 

dva roky nevyhnutných kurzov. Získajú tak transferový titul Associate of Arts (AA) a potom prestúpia 

na štvorročnú univerzitu alebo vysokú školu. Kredity z tejto formy štúdia sú totiž prevoditeľné do 

bakalárskeho programu.  

Po absolvovaní týchto dvoch rokov – na začiatku tretieho ročníka, si študenti volia odbor (major) - 

špecifický študijný odbor, na ktorý sa zameriava ich štúdium na vysokej škole. Napríklad, ak sa niekto 

špecializuje na žurnalistiku, musí absolvovať určitý počet kurzov v tejto oblasti, splniť požiadavky a získa 

titul bakalára umenia v odbore žurnalistika. Veľmi unikátnou charakteristikou amerického 

vysokoškolského systému je, že študenti môžu svoj odbor v určitom bode svojho bakalárskeho štúdia 

zmeniť.  

Bakalársky titul je druhý akademický titul, ktorý môže byť udelený v Spojených štátoch v 

postredoškolskom vzdelávaní a oprávňuje študenta pokračovať v ďalšom štúdiu. Programy štúdia pre 

tento stupeň sú navrhnuté tak, aby trvali v rozmedzí štyroch až piatich rokov v závislosti od oblasti. Na 

inštitúciách, ktoré ponúkajú bakalárske programy, sú taktiež často možnosti štúdia špeciálnych 

programov, takzvaných Honours. Tieto špeciálne programy ponúkajú extra mimoškolské príležitosti, 

určené pre malé skupiny študentov s výbornými výsledkami a ktorých schopnosti sú nad rámec 

štandardných programov. Tieto programy zvyčajne vyžadujú ďalšie požiadavky, ako je príprava 

vysokoškolskej záverečnej práce, projektu alebo absolvovanie osobitnej skúšky.  
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Univerzitné vzdelanie – druhý stupeň 

Magisterské štúdium predstavuje druhú fázu vysokoškolského vzdelávania a je to prvý pokročilý 

stupeň. V Spojených štátoch amerických magisterský titul môže byť spojený s písaním záverečnej 

práce, môže byť napojený na výskum v akademických alebo profesijných oblastiach. Vedecky založené 

magisterské tituly zvyčajne vyžadujú ukončenie série pokročilých kurzov a seminárov, komplexné 

skúšky a napísanie záverečnej diplomovej práce. Nevýskumné magisterské tituly všeobecne vyžadujú 

dokončenie špeciálneho projektu, kurzov a skúšok. Oba typy magisterského štúdia takisto vyžadujú 

splnenie osobitných požiadaviek (ako sú napríklad jazykové alebo kvantitatívne znalosti).  

Univerzitné vzdelanie – tretí stupeň 

Doktorát v oblasti výskumu predstavuje tretí a najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania. Tento 

titul sa neudeľuje iba na základe skúšky alebo absolvovania kurzu, ale vyžaduje preukázať zvládnutie 

vybranej témy a schopnosť viesť nezávislý, pôvodný výskum. Doktorandské programy vyžadujú 

intenzívne štúdium a výskum aspoň v jednom hlavnom obore a odbornú úroveň v niekoľkých ďalších. 

Po sérii výskumných seminárov, určených na prípravu jednotlivých výskumných návrhov, prichádza 

kandidát na skúšky zahŕňajúce minimálne dve oblasti okrem oblasti výskumného záberu, z ktorých 

jeden musí byť predmet mimo doktorandúry, ale pridružený k výskumu. Ak uchádzač zvládne skúšky 

na dostatočnej úrovni (vynikajúco alebo vyššie), potom študent postúpi na kandidatúru na doktorát a 

vyberie si výskumný výbor z fakulty, ktorý bude schvaľovať tému dizertačnej práce, sledovať pokrok a 

skúšať študenta po dokončení výskumu. 

Vykonávanie výskumu a príprava dizertačnej práce môžu trvať od jedného do niekoľkých rokov v 

závislosti od zvolenej témy, od dispozícii pre financovanie výskumu a miesta výskumu.  

Súkromné školstvo  

Jedným z hlavných rozdielov medzi verejným a súkromnými školami je, že súkromné školy môžu mať 

špecifické požiadavky na prijatie žiaka, zatiaľ čo verejné školy zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie 

všetkých detí bez ohľadu na ich intelektuálne schopnosti, rasový alebo etnický pôvod, vierovyznanie. 

Súkromné školy sú tiež spoplatnené (žiakom však v špecifických prípadoch býva udelené štipendium). 

Množstvo súkromných škôl v USA je založených na príslušnosti k určitej cirkvi. Mnohé z elitných 

súkromných stredných škôl sú vstupnou bránou na najprestížnejšie univerzity. 
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Špecifickou formou súkromného vzdelávania je domáce vzdelávanie (homeschooling). Je to metóda 

výchovy a vzdelávania (od materských škôl až po 12. ročník), kedy rodičia vyučujú svoje deti doma. 

Tento spôsob vyučovania sa stáva stále rozšírenejším. Doma vzdelávané deti musia zvládnuť všetky 

hodnotiace testy určené štátom. Kritériá povolenia domáceho vzdelávania sú rôzne a špecifické pre 

každý štát. Niektoré štáty tiež vyžadujú od rodičov príslušnú úroveň pedagogického vzdelania, niektoré 

nie. 

Vyššie vzdelávanie 

V USA existujú stovky súkromných vysokých škôl. Federálna vláda poskytuje týmto školám len malú 

alebo žiadnu finančnú pomoc. Súkromné vzdelávacie inštitúcie preto využívajú v prevažnej miere 

sponzorské dotácie a školné, čo vedie k zvyšovaniu poplatkov za štúdium. Súkromné školy bývajú 

menšie než verejné, čo umožňuje osobnejší prístup k študentom. 

Netradičné štúdium 

▪ Dištančné vyššie vzdelávanie 

Dištančné (alebo diaľkové) vzdelávanie nie je považované za osobitný druh vzdelávania, považuje sa za 

odlišný spôsob výučby. V dištančnom vzdelávaní je rýchly rast vo vzdelávacích programoch na všetkých 

úrovniach, služby sú poskytované prostredníctvom rozhlasu, televízie, satelitu, videí, počítačov a iných 

prostriedkov. Mnohé programy vedú k certifikátom, diplomom a titulom. Niektoré sú určené pre 

štúdium vo voľnom čase, na osobný rozvoj alebo ako špeciálne pracovné vzdelávanie a odbornú 

prípravu. Dištančné vzdelávacie programy sú akreditované uznávanými asociáciami. Nové programy 

využívajú výsledky z dobrých programov, ktoré zaznamenali značné nedávne pokroky v navrhovaní, 

realizácii a monitorovaní dištančného vzdelávania a ich podporných nástrojov.  

▪ Celoživotné vyššie vzdelávanie 

Celoživotné vzdelávanie je často nazývané ďalším doplnkovým vzdelávaním. Inštitúcie poskytujúce 

osobitné celoživotné vzdelávacie programy ponúkajú programy, ktoré sú veľmi rozsiahle a paralelné s 

bežnými stupňami vzdelávania, zatiaľ čo iné sú krátke alebo špecializované. Priebežné vzdelávanie 

môže byť štruktúrované tak, aby viedlo k získaniu certifikátu, diplomu alebo titulu. Neštruktúrované 

slúžia na poskytovanie všeobecných možností štúdia vo voľnom čase. Ak sú ponúkané za účelom 

poskytovania ďalšieho vzdelávania a školenia pre odborníkov, ktorí už majú základné kvalifikácie, 
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nazýva sa toto vzdelávanie „ďalšie profesijné vzdelávanie“. Kredity za štúdium v týchto programoch 

môžu byť uznané a prijaté v regulárnych inštitúciách poskytujúcich vyššie vzdelanie. 

▪ Vyššie vzdelanie – odborná príprava v priemysle 

Tento typ vzdelávania je považovaný za špecifickú formu ďalšieho profesijného vzdelávania a je 

označovaný ako zamestnávateľom sponzorovaná príprava. Programy sú ponúkané zamestnávateľom 

alebo prostredníctvom zmlúv s nadstavbovými inštitúciami, profesijnými združeniami, odbormi alebo 

s konzultačnými organizáciami. Vzdelávanie môže byť poskytované v mieste výkonu práce alebo 

kdekoľvek inde. Ďalšie profesijné vzdelávanie sa pohybuje v rozmedzí dĺžky a hĺbky, od krátkych kurzov 

určených na obnovenie alebo zavedenie nových zručností až po komplexné študijné programy. Kredit 

za štúdium vykonaný v týchto programoch môže byť uznaný a prijatý v regulárnych inštitúciách 

poskytujúcich vyššie vzdelanie. Špecifická forma zamestnávateľom podporovaného vzdelávania o 

ktorú prejavuje veľký záujem veľa amerických nadstavbových inštitúcií, je najmä vysokoškolské 

bakalárske vzdelanie získané v spolupráci s americkými ozbrojenými silami. 

▪ Iné formy neformálneho vysokoškolského vzdelávania 

Existuje veľa druhov vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré ale nie sú formálne členené, nevedú k 

získaniu uznávaných ocenení a nie sú určené na získanie prevoditeľných kreditov alebo 

profesionálneho uznania. Patria sem najmä kurzy a programy poskytované knižnicami, múzeami a 

organizáciami voľného času, klubmi, ktoré sú určené pre členov, či verejnosť. Niektoré programy 

poskytujú zamestnávatelia a nie sú formálne uznávané, ako napríklad vzdelávacie aktivity 

neformálneho vzdelávania (semináre a prezentácie na témy súvisiace s prácou a iné). 

5.1.7.1 Príklady dobrej praxe v USA 

Výraznými pozitívami vzdelávacieho systému v USA na národnej úrovni sú: 

▪ spolupráca so štatistickými úradmi, ktoré poskytujú predpoklady vývoja trhu práce, tvorby 

pracovných miest a požiadavky na tieto pozície, 

▪ angažovanosť súkromného sektora, ktorý si taktiež uvedomuje potrebu vyjadriť svoje požiadavky, 

ale aj podať pomocnú ruku formou spolupráce s vládnymi inštitúciami, lobingom a prípravou 

nových zákonov, 



616 

▪ delegovanie právomoci na štáty alebo lokálne vlády, ktoré dokážu flexibilnejšie reagovať na vlastné 

potreby, 

▪ konkurencia v rámci systému je hnacím faktorom. 

Vzdelávacie inštitúcie – moderné korporácie: Súkromné školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie sú v 

Spojených štátoch amerických podľa práva vnímané ako obchodné spoločnosti. Ako právnické osoby 

sú vnútorne samostatné a sú schopné nakladať so svojím majetkom. Vzdelávacie inštitúcie súťažia 

navzájom o žiakov a študentov, financovanie výskumu a ďalšie výhody. Verejné vzdelávacie inštitúcie 

si konkurujú v rovnakom štáte alebo území o rozpočtové položky. Firemná povaha inštitúcií a 

hospodárska súťaž v rámci systému spôsobuje, že Američania považujú koncepciu vzdelávacieho 

systému za akademický trh. 

Kreditový systém – voľba predmetov: Na ukončenie strednej školy v USA musí študent získať 

predpísaný počet kreditov, pričom jednotlivé predmety sa odlišujú kreditovým ohodnotením. 

Množstvo amerických stredných škôl vyžaduje, aby si študenti každý rok volili základné kurzy ako 

angličtinu, vedy, spoločenské vedy a matematiku, niektoré školy iba nastavujú požadovaný počet 

kreditov a umožňujú študentovi voľnosť vo výbere kurzov. 

Middle School: Súčasťou niektorých základných škôl môže byť takzvaná Middle School, ktorá býva 

vytvorená najmä preto, aby žiakom v období puberty, keď ich značná časť má problémy, umožnila 

prechod zo základnej školy na školy druhého stupňa – stredné školy. V porovnaní so základnými 

školami sa tu viac uplatňuje flexibilnosť vyučovania (napr.: možnosť preskočiť ročník nadaným žiakom, 

diferencovaná dĺžka vyučovacej jednotky).  

Major: Po absolvovaní týchto dvoch rokov – na začiatku tretieho ročníka, si študenti volia hlavný odbor 

tzv. „major“ – špecifický študijný odbor, na ktorý sa zameriava ich štúdium na vysokej škole. Unikátnou 

charakteristikou amerického vysokoškolského systému je, že študenti môžu svoj odbor v určitom bode 

svojho bakalárskeho štúdia bezproblémovo zmeniť.  

Homeschooling je vzdelávacia metóda (od materských škôl až po 12. ročník), kedy rodičia vyučujú svoje 

deti doma. Doma vzdelávané deti musia zvládnuť všetky hodnotiace testy určené štátom.  

Vyššie vzdelanie - odborná príprava v priemysle je špecifickou formou ďalšieho profesijného 

vzdelávania a je označovaný ako zamestnávateľom sponzorovaná príprava. Programy sú ponúkané 

zamestnávateľom alebo prostredníctvom zmlúv s nadstavbovými inštitúciami, profesijnými 
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združeniami, odbormi alebo s konzultačnými organizáciami. Kredit za štúdium vykonaný v týchto 

programoch môže byť uznaný a prijatý v regulárnych inštitúciách poskytujúcich vyššie vzdelanie. 

Špecifická forma zamestnávateľom podporovaného vzdelávania, o ktorú prejavuje veľký záujem 

mnoho amerických nadstavbových inštitúcií, je najmä vysokoškolské bakalárske vzdelanie získané v 

spolupráci s americkými ozbrojenými silami. 

5.1.7.2 Návrhy systémových opatrení z USA pre Slovenskú republiku 

Za inšpiratívne systémové nastavenie pre Slovenskú republiku možno považovať americké vnímanie 

vzdelávania optikou hospodárskej súťaže. Firemná povaha inštitúcií a hospodárska súťaž v rámci 

systému spôsobuje, že Američania považujú koncepciu vzdelávacieho systému za akademický trh. 

Vzdelávacie inštitúcie súťažia navzájom o študentov, financovanie výskumu a ďalšie výhody. Ako 

právnické osoby sú vnútorne samostatné a sú schopné nakladať so svojím majetkom.  

Spoplatnenie vysokých škôl (finančná zaangažovanosť študenta) predpokladá elimináciu študentov, 

ktorí nemajú na ďalšie štúdium predpoklady (ale z pohľadu súčasnej doby cítia potrebu dosiahnuť 

vysokoškolský titul z akéhokoľvek odboru). Tento systém ale musí byť nastavený súčasne so 

spravodlivým a dostupným štipendijným programom zohľadňujúcim sociálne zázemie študenta a jeho 

študijné výsledky, aby nedošlo k diskriminácii sociálne slabších študentov.  

Vyššie spomenuté, napriek tomu, že v našich podmienkach môže pôsobiť diskriminačne či negatívne, 

(hlavne kvôli nezvyklému prístupu), vedie k väčšiemu zapojeniu zamestnávateľov do vzdelávacieho 

systému (sponzoring škôl), čo má za následok flexibilnejší prenos požiadaviek praxe do vzdelávacieho 

systému. 

5.1.8 Nový Zéland – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Vzdelávací systém Nového Zélandu odráža jedinečnú a rozmanitú spoločnosť, ktorá víta a akceptuje 

rôzne schopnosti, náboženské presvedčenie, etnické skupiny, úroveň príjmov a názory týkajúce sa 

výučby a učenia sa. Vzdelávanie je zamerané na žiakov/študentov, poskytuje im nepretržitý vzdelávací 

progres a možnosti výberu vzdelávania tak, aby žiaci/študenti priebežne napredovali každý rok a ich 

nadobudnuté vzdelanie na danej úrovni vytvorilo základ na ďalšie kroky v rámci zvolenej vzdelávacej 

cesty.  

  



618 

Novozélandský vzdelávací systém má 3 úrovne: 

1. vzdelávanie v ranom detstve – od narodenia do školského veku. 

2. základné a stredné vzdelávanie – je poskytované bezplatne pre žiakov vo veku od 5 rokov na 

štátnych školách (školy, ktoré sú vo vlastníctve a financované štátom), ak sú občanmi Nového 

Zélandu alebo tu majú trvalý pobyt. Školská dochádzka je povinná pre deti od 6 do 16 rokov. 

Vzdelávací systém sa skladá z 13-ich úrovní podľa veku. Základné vzdelávanie poskytujú 

základné školy, začína sa na úrovni 1 a končí sa na úrovni 8 (približne 5 – 12 rokov). Stredné 

vzdelávanie pokračuje od úrovne 9 (vek približne 13 – 17 rokov). Žiaci stredných škôl študujú 

s cieľom dosiahnuť Národné osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní (National Certificate of 

Educational Achievement – NCEA), ktoré je hlavnou národnou kvalifikáciou žiakov stredných 

škôl. NCEA je uznávaná zamestnávateľmi a univerzity na Novom Zélande, ale aj v iných 

krajinách, uplatňujú NCEA pri výbere študentov. Existujú rôzne typy základných a stredných 

škôl: štátne školy (nevyberajú žiadne poplatky a vzdelávanie sa realizuje podľa národných 

učebných osnov), štátne integrované školy (zvyčajne účtujú určité poplatky na pokrytie 

nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľností), súkromné školy (vyberajú poplatky, ale tiež 

dostávajú od vlády určité finančné prostriedky), domáca škola.  

3. ďalšie vzdelávanie – existuje široká škála príležitostí, ktoré zahŕňajú terciárne štúdium, 

odborné vzdelávanie a prípravu a učňovské vzdelávanie. Nový Zéland má 8 štátom 

financovaných univerzít, 16 Inštitútov technológie a polytechniky a asi 550 súkromných 

vzdelávacích zariadení. Univerzity ponúkajú vysokoškolské vzdelávanie. Študijné programy sú 

zamerané na výskum a sú vo všeobecnosti skôr akademické ako odborné. Inštitúty technológie 

a polytechniky a niekoľko väčších súkromných vzdelávacích zariadení ponúkajú odborné 

vzdelanie zamerané na praktické zručnosti a skúsenosti. 

Kľúčovým prvkom systému vzdelávania na Novom Zélande je už dlhodobejšie Novozélandský 

kvalifikačný rámec (The New Zealand Qualifications Framework – NZQF). Všetky kvalifikácie uvedené 

v zozname Kvalifikačného úradu Nového Zélandu (The New Zealand Qualifications Authority – NZQA) 

predstavujú záruku kvality a garanciu, že sú kvalifikácie celosvetovo uznávané a dôveryhodné. NZQF 

umožňuje porovnávať úrovne zručností a vedomostí a uľahčuje krajinám a regiónom porovnávanie 

kvalifikácií. Pre zamestnávateľov ide o dôležitú informáciu, čo budú absolventi vedieť a čo budú vedieť 

uplatniť po získaní kvalifikácie. NZQF bol jedným z prvých kvalifikačných rámcov na svete, ktorý 

nasledovalo mnoho ďalších krajín. NZQF je rozdelený do 10 úrovní a pokrýva celý rad kvalifikácií od 

osvedčení po doktorandské štúdium. Na stredných školách sa žiaci snažia dosiahnuť NCEA, ktoré 
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pokrýva úrovne 1 až 3 v zmysle NZQF. Po ukončení strednej školy si môžu žiaci, ktorí chcú pokračovať 

v štúdiu na vysokej škole, vybrať z viacerých možností vzdelávania. Žiaci potrebujú ukončiť strednú 

školu, aby mohli študovať na tejto úrovni.  

Existuje šesť vzdelávacích subjektov priamo zapojených do riadenia novozélandského vzdelávacieho 

sektora.  

1. Kvalifikačný úrad Nového Zélandu (NZQA) – je zodpovedný za správu Novozélandského 

kvalifikačného rámca, správu systému hodnotenia stredných škôl, nezávislé zabezpečenie 

kvality poskytovateľov neuniverzitného vzdelávania, uznávanie kvalifikácií a stanovovanie 

noriem pre niektoré špecifické štandardy (unit standards).  

Ministerstvo školstva (v roku 2010 ešte pod názvom Ministerstvo školstva a mládeže) – hlavný 

poradný orgán vlády pre novozélandský vzdelávací systém.  

2. Komisia pre terciárne vzdelávanie, ktorej súčasťou je aj Careers New Zealand. 

3. Careers New Zealand (www.careers.govt.nz) – komisia investuje viac ako 3 miliardy dolárov do 

terciárneho vzdelávania a podpory terciárneho a kariérneho systému. Subjekt Careers.govt.nz 

je zodpovedný za podporu Novozélanďanov, aby mali požadované zručnosti, vedomosti a 

prístup k školeniam na dosiahnutie celoživotného úspechu. Poskytuje verejne dostupné 

informácie, ktorá zahŕňajú databázu o povolaniach a informácie o terciárnom vzdelávaní a 

odbornej príprave. 

4. Rada pre vzdelávanie – profesijná organizácia zameraná na učiteľskú profesiu.  

5. Úrad pre hodnotenie vzdelávania – hodnotí a podáva správy o vzdelávaní a starostlivosti o deti 

a mladých ľudí v službách a školách v rannom detstve. 

Nezastupiteľnú úlohu v rámci odborného vzdelávania majú Organizácie priemyselného vzdelávania 

(Industry Training Organisation – ITO). Ich počet sa od roku 2010 zredukoval z 39 na 11. 

Zamestnávatelia a ITO sú stredobodom systému odbornej prípravy priamo na pracovisku a spoločne 

zabezpečujú odbornú prípravu na najvyššej úrovni, ktorá vyhovuje potrebám každého sektora. ITO 

poskytujú informácie o požiadavkách na zručnosti v priemysle, definujú národné kvalifikačné štandardy 

a kvalifikácie požadované priemyslom. 
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Okrem ITO existuje aj 16 Inštitútov technológie a polytechniky (Institutes of Technology and 

Polytechnics – ITP), ktoré ponúkajú stupne vzdelania podobné kvalifikáciám z univerzít. Učebné osnovy 

vyplývajú z technického a odborného vzdelávania a prípravy a umožňujú študentom vyšších stredných 

škôl („upper secondary school“) sa špecializovať v odborných technických kurzoch. 

5.1.8.1 Príklady dobrej praxe na Novom Zélande 

▪ Zavedenie Národného osvedčenia o dosiahnutom vzdelaní (NCEA) ako hlavnej národnej 

kvalifikácie žiakov stredných škôl na Novom Zélande – NCEA je uznávaná zamestnávateľmi a 

používa sa aj pri výbere študentov univerzitami na Novom Zélande, ale aj v iných krajinách. 

▪ V reakcii na rýchlo sa rozvíjajúci svet prispôsobilo Ministerstvo školstva novozélandské národné 

učebné osnovy tak, aby zahŕňali učenie digitálnych technológií. Do konca 10. roku štúdia by mali 

byť všetci mladí ľudia schopní digitálne pracovať, mali by byť schopní využívať a vytvárať digitálne 

technológie na riešenie problémov. 

▪ Srdcom systému vzdelávania na Novom Zélande je Novozélandský kvalifikačný rámec (NZQF). 

Všetky kvalifikácie uvedené v zozname Kvalifikačného úradu Nového Zélandu (NZQA) predstavujú 

záruku kvality a garanciu, že sú kvalifikácie celosvetovo uznávané a dôveryhodné. NZQF je zdrojom 

presných informácií o všetkých kvalifikáciách. Umožňuje porovnávať úrovne zručností a vedomostí 

a uľahčuje krajinám a regiónom porovnávanie kvalifikácií. Pre zamestnávateľov ide o dôležitú 

informáciu, čo budú absolventi vedieť a čo budú vedieť urobiť po získaní kvalifikácie. NZQF bol 

jedným z prvých kvalifikačných rámcov na svete, ktorý nasledovalo mnoho ďalších krajín. 

Kvalifikačný úrad je zodpovedný za správu Novozélandského kvalifikačného rámca, správu systému 

hodnotenia stredných škôl, nezávislé zabezpečenie kvality poskytovateľov neuniverzitného 

vzdelávania, uznávanie kvalifikácií a stanovovanie noriem pre niektoré špecifické štandardy („unit 

standards“). 

▪ Školy, ktoré vyučujú v anglickom jazyku, používajú učebné osnovy Nového Zélandu. Školy, ktoré 

vyučujú v maorskom jazyku, používajú Te Marautanga o Aotearoa (učebné osnovy založené na 

filozofii Maurov). Ide o osobitný prístup k vzdelávaniu komunity Maurov – existencia vzdelávacích 

inštitúcií, ktoré učia podľa tradícií a zvykov skupiny Māorov. 

▪ Existencia novozélandskej korešpondenčnej školy (New Zealand's correspondence school), Te Aho 

o Te Kura Pounamu (Te Kura). Te Kura zabezpečuje vzdelávanie detí v rannom detstve, základné a 

stredné vzdelávanie a vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami pomocou multimédií a online 

vzdelávania.  

▪ Výučba vo firmách – Nový Zéland podporuje odbornú prípravu priamo na pracovisku – vzdelávanie 

a rozvoj zručností súvisiace s potrebami zamestnávateľov a priemyslu. 
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▪ Novozélandské učňovské vzdelávanie (New Zealand Apprenticeships) poskytuje vysokokvalitné 

vzdelávanie na pracovisku. Učeň pracuje u zamestnávateľa, ktorý ho podporuje. Na pracovisku sa 

absolvujú praktické skúšky. Súčasťou tohto vzdelávania je aj absolvovanie kurzov. Učeň po 

skončení vzdelávania získava certifikát úrovne 4. 

▪ Nový Zéland má 8 štátom financovaných univerzít, 16 Inštitútov technológie a polytechniky a asi 

550 súkromných vzdelávacích zariadení. Univerzity ponúkajú vysokoškolské vzdelanie. Študijné 

programy sú zamerané na výskum a sú vo všeobecnosti skôr akademické ako odborné. V rebríčku 

QS World University Ranking 2020 sa osem z novozélandských univerzít zaradilo medzi 500 

najlepších (najlepšie dopadla univerzita v Aucklande – 83. miesto). Inštitúty technológie a 

polytechniky a niekoľko väčších súkromných vzdelávacích zariadení ponúkajú odborné 

vzdelávanie. Inštitúty poskytujú vysokokvalitné vzdelávanie zamerané na praktické zručnosti a 

skúsenosti. 

▪ Existencia Organizácií priemyselného vzdelávania (ITO), ktoré sú stredobodom systému odbornej 

prípravy priamo na pracovisku a spoločne zabezpečujú odbornú prípravu na najvyššej úrovni, ktorá 

vyhovuje potrebám každého sektora. ITO navrhujú kvalifikácie a školiace programy, ktoré 

vyhovujú potrebám priemyselných odvetví, pokiaľ ide o požiadavky na zručnosti a vedomosti. ITO 

poskytujú informácie o požiadavkách na zručnosti v priemysle a definujú národné kvalifikačné 

štandardy a kvalifikácie požadované priemyslom. S uzákonením tejto oblasti (Industry Training Act) 

sa úloha priemyslu pri formovaní OVP stala kľúčovou – vzdelávanie na Novom Zélande sa realizuje 

podľa požiadaviek priemyslu. ITO tak musia zabezpečiť vzdelávanie zodpovedajúce praxi a 

hodnotia žiakov/študentov na základe jednotkových štandardov („unit standard“) a kvalifikácií 

zodpovedajúcich daným odvetviam. Úroveň hodnotenia je závislá od požiadaviek priemyslu a 

špecifikácií Národného kvalifikačného rámca (NQF). 

▪ Existencia Inštitútov technológie a polytechniky, ktoré ponúkajú stupne vzdelania podobné 

kvalifikáciám z univerzít.  

▪ Rada pre vzdelávanie sa zameriava na učiteľskú profesiu. Zastupuje viac ako 100 000 

zaregistrovaných učiteľov na Novom Zélande. Zameriava sa na posilnenie statusu učiteľa s cieľom 

zabezpečiť vysoké štandardy v celom vzdelávacom systéme. 

▪ V porovnaní s väčšinou krajín OECD je využívanie celoživotného vzdelávania na Novom Zélande 

na dobrej úrovni. Údaje z prieskumu OECD o zručnostiach dospelých ukazujú, že novozélandskí 

zamestnanci vo veku 25 – 64 rokov sa umiestnili na treťom mieste (po Fínsku a Dánsku), pokiaľ ide 

o využite určitej formy ďalšieho vzdelávania alebo prípravy, pričom viac ako 70 % uviedlo, že 

absolvovali nejakú formu odbornej prípravy. 
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5.1.8.2 Návrhy systémových opatrení z Nového Zélandu pre Slovenskú republiku 

Na základe vykonanej analýzy sa navrhuje, aby MŠVVaŠ Slovenskej republiky prispôsobilo svoje učebné 

osnovy tak, aby vo vyššej miere zahŕňali učenie digitálnych technológií, ktorých ovládanie je potrebné 

na zvýšenie konkurencieschopnosti každého občana.  

Ďalej sa navrhuje, aby sa Slovenská republika zameriavala na plošné vzdelávanie učiteľov a na podporu 

vzdelávania prostredníctvom online platforiem a posilnenie statusu učiteľa, ktorý zohráva kľúčovú 

úlohu pri rozvoji budúcich generácií.  

Systém vysokého školstva v Slovenskej republike by mal prejsť reštrukturalizáciou. V súčasnosti máme 

na Slovensku 20 verejne zriadených vysokých škôl, 3 štátne, 10 súkromných a 8 zahraničných. Malo by 

sa prispieť k redukcii ich počtu a zvýšeniu kvality. Vláda SR by sa mala zamerať na kvalitatívne 

hodnotenie vysokých škôl.  

5.2 Vybrané hodnotiace ukazovatele vzdelávania vo vybraných krajinách  

Hodnotenie vzdelávania je veľmi náročná činnosť. Predovšetkým preto, že kvalita vzdelávacích 

procesov v školách a učebniach síce podporuje kvalitu výsledku, ale v konečnom hodnotení 

zamestnávateľov sa najviac uplatňuje kombinácia poznatkov a zručností. Pritom škola prostredníctvom 

učebných programov dokáže pomerne ľahko vplývať na skladbu a rozsah poznatkov žiakov a 

študentov, podstatne menej na ich schopnosť ich efektívne uplatniť v praxi. Kvalita absolventa sa 

najviac prejaví práve pri riešení nových netradičných zadaní, pri kombinovaní vlastných poznatkov s 

poznatkami iných členov tímu, v schopnosti prispôsobiť sa skupine počas spolupráce a pod.  

Ďalšou náročnou úlohou je hodnotenie vzdelávacieho systému ako celku. World Population Review130 

ich uvádza niekoľko. US News and World Report zvolil ako kritériá dobre rozvinutý vzdelávací systém s 

uznávanou kvalitou vzdelávacích procesov a so záujmom zahraničných študentov študovať v danej 

krajine. Ako najlepších päť vychádzajú USA, Veľká Británia, Nemecko, Kanada a Francúzsko. Na rozdiel 

od neho Global Citizen for Human Rights (Globálny občan za ľudské práva) sledoval na desaťstupňovej 

škále rozvoj jedinca od materskej školy po vzdelávanie v dospelosti. V tomto rebríčku sa na prvých 

piatich miestach umiestnili Dánsko, Fínsko, Japonsko, Kanada a Švédsko. Ak sa meria úroveň 

gramotnosti, na opačnom konci rebríčka sa umiestňujú africké krajiny kvôli veľmi zaostalému a 

 
130 https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country
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nedostatočne rozvinutému vzdelávaciemu systému. Ak sa do úvahy vezmú iba štandardizované testy 

z matematiky, prírodovedy a čitateľskej gramotnosti, do popredia vystúpi Čína, Južná Kórea, Fínsko, 

Hong Kong a Singapur pre svoje zameranie na memorovanie a súťaživosť. Jedine Fínsko je v tejto 

skupine výnimkou, čo naznačuje, že dril nie je zárukou ani v tejto oblasti. 

Z toho vyplýva, že „úspech“ vo všetkých rebríčkoch súčasne je fakticky vylúčený. Závisí od vybraných 

priorít. Ako povedal básnik a vedec John Ruskin (1819-1900): „Quality is never an accident. It is always 

the result of intelligent effort. It is the will to produce a superior thing.” (Kvalita nie je vec náhody. Je 

to výsledok inteligentného úsilia. Je to želanie vytvoriť niečo dokonalé.). 

V danej chvíli zamestnávatelia zdôrazňujú nadobudnutie zručností ako nevyhnutnú súčasť uplatnenia. 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), ktoré je agentúrou EÚ pre oblasť 

odborného vzdelávania a prípravy (OVP), pomáha Európskej komisii, členským štátom EÚ a sociálnym 

partnerom rozvíjať európske politiky v oblasti OVP. Cedefop vytvoril Európsky index zručností (ESI) ako 

porovnávací nástroj s cieľom umožniť členským krajinám EÚ a niektorým spolupracujúcim krajinám 

porovnávať silné a slabé stránky ich OVP a ich systému rozvoja zručností. Chce tak napomôcť 

identifikovať oblasti na zlepšenie a prípadne sa inšpirovať úspechmi iných krajín. Cedefop 

prostredníctvom aktuálne najčerstvejších údajov ESI 2022 zmeral výkonnosť 31 systémov na podporu 

rozvoja zručností.  

ESI 2022 meria „vzdialenosť krajín od ideálneho“ výkonu. Tento ideálny výkon sa určuje pre každý 

ukazovateľ ako najvyšší dosiahnutý ktoroukoľvek krajinou za obdobie 7 rokov. Ideálny výkon je 

normovaný ako 100 % a vzhľadom naň sa vypočíta skóre (%) jednotlivých krajín. Nižšie uvedený 

obrázok ukazuje vľavo celkové skóre, pričom dĺžka čiary ukazuje „vzdialenosť, ktorú treba prekonať na 

dosiahnutie najlepšieho výkonu“. Kým celkové skóre je vypočítané na základe všetkých 15 indikátorov, 

vpravo vidieť skóre z vybraných indikátorov zoskupených do troch pilierov ESI „rozvoj zručností“, 

„aktivácia zručností“ a „zosúladenie zručností“. 

Pre tvorcov národných stratégií toto porovnanie umožňuje analyzovať, do akej miery sú v kontakte s 

vývojom v ostatných krajinách a ako orientovať vzdelávanie a prípravu na prax tak, aby sa výsledky 

žiakov a študentov zlepšovali. Vďaka vysokému počtu indikátorov je možné veľmi presne identifikovať 

oblasti, v ktorých sú zásahy najpotrebnejšie. 
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Obrázok č. 94 Výkonnosť 31 systémov na podporu rozvoja zručností 

 
Zdroj: CEDEFOP131 

Celkovo najúspešnejšou krajinou je Česká republika (ďalej len “ČR”) , ktorá dosiahla 70 % ideálneho 

výkonu, zatiaľ čo najhorší výsledok dosiahlo Taliansko s 19 %. Slovenská republika s 53 % skončila na 

19. mieste a má 47-percentný (100 – 53) priestor na zlepšenie. V jednotlivých pilieroch boli premiantmi 

Fínsko (83 %), Švajčiarsko (84 %) a ČR (93 %). Slovenská republika (ďalej len “SR”) v prvom pilieri 

skórovala priemerne (53 %), v druhom podpriemerne (38 %), ale v treťom pilieri sa umiestnila na 

solídnom desiatom mieste (64 %).  

▪ Prvý pilier „Rozvoj zručností“ je tvorený 6 indikátormi zoskupenými do dvoch podpilierov (1.1 

a 1.2). Tri indikátory prvého podpiliera sa týkajú vzdelávacieho systému a všeobecného 

vzdelávania, tri indikátory druhého podpiliera kvalifikačného systému a odborného vzdelávania. 

▪ Druhý pilier „Aktivácia zručností“ je tvorený 4 indikátormi zoskupenými do dvoch podpilierov (2.1 

a 2.2). Dva indikátory prvého podpiliera sa týkajú prechodu do zamestnania a dva indikátory 

druhého podpiliera účasti (ekonomickej aktivity) na trhu práce.  

▪ Tretí pilier „Zosúladenie zručností“ je tvorený 5 indikátormi zoskupenými do dvoch podpilierov 

(2.1 a 2.2), pričom dva indikátory prvého podpiliera sa týkajú nevyužívania nadobudnutých 

zručností (nezamestnanosti) a tri indikátory druhého podpiliera nesúladu vo využívaní 

nadobudnutých zručností zamestnanými. 

 
131 Na portáli Cedefopu (https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-skills-index) sú k dispozícii 
výberovo aj revidované údaje ESI 2021 a ESI 2020. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-skills-index
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Skóre sa počíta v jednotlivých krajinách na úrovni indikátorov a potom sa vážene spriemeruje, čím sa 

vytvorí indexové skóre, či už celkové, v troch pilieroch alebo šiestich podpilieroch. Porovnanie 

výsledkov vybraných krajín EÚ v ESI 2022 je v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 119 Výsledky vybraných krajín EÚ v ESI 2022 celkovo, v pilieroch a podpilieroch 

Krajina EÚ ESI 2022 celkom ESI 2022 podľa pilierov (%) ESI 2022 podľa podpilierov (%) 

 %/Poradie 1.(Rozvoj) 2.(Aktivácia) 3.(Zosúladenie) 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

Česká 

republika 

70,0/1. 58,3 54,3 93,3 68,8 47,9 68,0 40,6 99,1 89,5 

Holandsko 61,4/5. 64,4 73,4 53,1 53,9 74,8  78,9 67,8  64,2 45,8  

Poľsko 60,5/10. 51,4 53,4 73,2 70,9  32,0 67,9  38,9 95,8  58,2  

Nemecko 59,8/13. 58,8 65,0 57,4 72,6  45,1 64,0  66,0 77,3  44,1  

Rakúsko 55,4/16. 61,6 68,0 45,2 61,7  61,4 66,5  69,5 67,4  30,5  

Slovenská 

republika 

52,6/19. 53,0 37,9 64,3 61,8  44,1 45,5  30,3 71,0  59,9  

Francúzsko  43,5/23. 39,0 44,9 46,1 38,4  39,6 41,7  48,0 52,0  42,1 

Priemer EÚ 

% 

50,18 50,07 49,22 51,92 Údaje neznáme 

Legenda: 1.1 Základné vzdelanie, 1.2 Odborná príprava a iné vzdelávanie, 2.1 Nástup do práce, 2.2 Účasť na trhu práce, 3.1 Využívanie 

zručností, 3.2 Nesúlad zručností 

Zdroj: 2022 European Skills Index Technical report 

ESI 2022, ako každý kompozitný index, môže priniesť isté skreslenie obrazu, pretože hoci dáta sú 

starostlivo spracúvané, samotný výber indikátorov môže niektoré krajiny znevýhodniť oproti iným, 

pretože vzdelávacie a kvalifikačné systémy majú svoje špecifiká. Rozhodne však aj tento index prináša 

podnety pre hlbší výskum a otázky na zodpovedanie.  

V prvom rade SR má najslabšie skóre spomedzi historicky blízkych vzdelávacích a kvalifikačných 

systémov – ČR, Nemecka a Rakúska a dokonca aj najslabšie skóre spomedzi V4 krajín, pretože aj 

Maďarsko sa umiestnilo tesne pred SR. V porovnaní s ČR vidieť podobný profil pilierov, avšak prepad 

v druhom pilieri nie je kompenzovaný až tak vysokým skóre v treťom pilieri ako má ČR, vďaka ktorej sa 

dotiahla na prvé miesto v rebríčku. Následné preskúmanie nízkych hodnôt indikátorov týkajúcich sa 
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podpilierov 2.1 Prechod do práce a 2.2 Účasť na trhu práce a s tým súvisiacich fenoménov trhu práce 

by malo zaujímať tak analytikov trhu práce, ako aj vzdelávacej politiky.  

Nasledujúca tabuľka porovnáva profil pilierov ČR a SR v časovej dimenzii predchádzajúcich troch rokov. 

Ukazuje spoločné korene vzdelávacieho a kvalifikačného systému, ale zároveň aj nepríjemný trend 

rozchodu postupom času. 

Tabuľka č. 120 Porovnanie výkonov Slovenska a Česka v ESI 2020-2022 celkovo v ESI a troch 
pilieroch ESI 

Európsky index zručností 

(ESI) 

ESI 2020 ESI 2021 ESI 2022 

Skóre Poradie Skóre Poradie Skóre Poradie 

Celkom SR 52,4/100 20/31 52,7/100 20/31 52,6/100  19/31 

Celkom ČR 72,2/100 1/31 72,2/100 1/31 70/100 1/31 

1.Rozvoj zručností SR 54,0/100 14/31 52,9/100  16/31 53/100 16/31 

1. Rozvoj zručností ČR 59,7/100 10/31 59,6/100 10/31 58,3/100 11/31 

2.Aktivácia zručností SR 42,0/100 24/31 39,2/100 26/31 37,9/100 26/31 

2.Aktivácia zručností ČR 61,6/100 14/31 59,5/100 15-16/31 54,3/100 16/31 

3.Zosúladenie zručností SR 59,0/100 12/31 63,2/100 12/31 64,3/100 10/31 

3.Zosúladenie zručností ČR  91,2/100 1/31 93,3/100 1/31 93,3/100 1/31 

Zdroj: Cedefop (databázy za roky 2018-2020) 

Celkové skóre oboch krajín je stabilné. Obidve krajiny zaznamenali pokles v druhom pilieri, pričom 

zlepšenie v treťom pilieri nie je pre SR dostatočne veľké, aby kompenzovalo slabý výkon v druhom 

pilieri. Tou najpodstatnejšou informáciou je však toto: kým ČR je dlhodobo premiantom EÚ, SR je v 

podpriemere.  

Hoci SR investuje intenzívne do rozvoja duálneho vzdelávania, jeho vplyv na ESI nie je ešte vidieť. 

Pravdepodobne je to v dôsledku nízkeho podielu mladých ľudí zapojených do duálneho vzdelávania, 

keďže menej ako 7 % žiakov stredných odborných škôl je aktuálne v duáli. Na druhej strane, v ČR systém 

duálneho vzdelávania nebol zavedený, a napriek tomu má v ESI výrazne lepšie výsledky. Naznačuje to, 

že podpora priamej spolupráce škôl s podnikmi aj v iných formách ako v duálnom vzdelávaní je zrejme 

pre kvalitu systémovo dôležitejšia ako iba legislatívna podpora duálu. Vzhľadom na výraznú kritiku zo 
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strany zamestnávateľov bude asi prekvapujúce, že najlepší výsledok dosahuje SR v treťom pilieri 

„Zosúladenie zručností“, i keď aj tu zaostáva za ČR. V jednom z 15 indikátorov, v indikátore 

„Kvalifikačný nesúlad“, sa SR dokonca umiestnilo na druhom mieste (86/100), hneď za ČR (96/100). Je 

to zaujímavé aj preto, že kritika kvalifikačného nesúladu je v SR veľmi hlasná. Na druhej strane treba 

povedať, že výber indikátorov pre tretí pilier je pre ČR i SR výhodný, a že naopak výsledky v druhom 

pilieri jasne signalizujú systémovú slabinu, ktorá si zaslúži kritickú analýzu a následnú politickú 

intervenciu. 

5.3 Veda, výskum a inovácie vo vybraných inšpiratívnych krajinách 

5.3.1 Inovačné činnosti  

Vo vyspelých ekonomikách sú inovácie hlavným prostriedkom na dosahovanie konkurencieschopnosti 

firiem a krajín. Na dosahovanie ekonomického rozvoja firmy aj štáty potrebujú radikálne inovácie, 

ktoré menia zaužívané vzorce správania, majú dosah na tvorbu pracovných miest a rozvoj regiónov aj 

krajín. Reakciou na globalizáciu a rast konkurencie je zvyšovanie úsilia zlepšovať svoju inovačnú 

výkonnosť. Manuál z Osla (2018) definuje inovácie ako "nový alebo vylepšený produkt alebo obchodný 

proces (alebo ich kombináciu), ktorý sa výrazne líši od predchádzajúcich produktov alebo obchodných 

procesov spoločnosti a ktorý bol uvedený na trh alebo uvedený do používania spoločnosťou".  

Inovácie sú veľmi rôznorodou činnosťou. Podniky môžu inovovať prostredníctvom inovácií 

produktových alebo obchodných procesov, pričom tieto zahŕňajú procesné, marketingové a 

organizačné inovácie, môžu prijímať nové technológie vyvinuté inými podnikmi alebo sa zapájať do 

intenzívnych interných výskumných a inovačných činností. Podmienky a schopnosti, ktoré podniky 

potrebujú na inovácie, sú preto veľmi odlišné v druhoch a veľkostiach. Inovačné aktivity závisia od 

mnohých okolností: 

▪ rozdiely v ekonomických štruktúrach, najmä rozdiely v podiele výrobného priemyslu na HDP a v 

takzvaných high-tech činnostiach vo výrobe a službách; 

▪ inštitucionálne a právne rozdiely medzi krajinami; 

▪ dôvera, dôležitá pre vytváranie podnikateľského prostredia pre vykonávanie rizikových inovačných 

činností; 

▪ výkonnosť a štruktúra ekonomiky, ktorá môže zvýšiť dopyt po nových inovatívnych tovaroch 

a službách; 
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▪ podnikové charakteristiky pre vysvetlenie rozdielov vo výdavkoch na výskum a vývoj a inovačné 

činnosti, keďže prírodné prostredie čoraz viac trpí stratou biodiverzity, znečistením a zmenou 

klímy; 

▪ významný rast vzťahu medzi inovačnou výkonnosťou a udržateľnosťou životného prostredia sú 

teda dôležitými faktormi, ktoré vysvetľujú, prečo krajiny môžu dosiahnuť lepšie alebo horšie 

výsledky v ukazovateľoch. 

Inovačné ukazovatele by preto mali rozlišovať medzi "štýlmi" alebo "spôsobmi" inovácií, aby sa 

poskytol jasný obraz o štruktúre inovačných kapacít v rôznych podnikoch, hospodárstvach a krajinách. 

Údaje o inovačných profiloch by sa nemali interpretovať ako "viac je lepšie". Namiesto toho by sa údaje 

mali využívať na lepšie pochopenie rozdielov v zložení rôznych typov podnikov v krajine, čím by sa 

tvorcom politík pomohlo navrhnúť politiky, ktoré by sa lepšie zameriavali na rôzne podniky. 

Na vytvorenie plastického obrazu o stave a vývoji inovačných činností v porovnávaných krajinách azda 

najlepšie poslúži každoročná európska hodnotiaca tabuľka inovácií (EIS). Poskytuje porovnávacie 

hodnotenie výkonnosti členských štátov EÚ a vybraných tretích krajín v oblasti výskumu a inovácií a 

relatívnych silných a slabých stránok ich systémov výskumu a inovácií. Pomáha krajinám posúdiť 

oblasti, v ktorých musia sústrediť svoje úsilie s cieľom zvýšiť svoju inovačnú výkonnosť. Správa EIS 2021 

je prvým vydaním uverejneným s použitím revidovaného rámca merania vrátane nových ukazovateľov, 

zachytávajúcich digitalizáciu a udržateľné inovácie.  

Nový rámec merania EIS rozlišuje medzi štyrmi hlavnými typmi činností, ktoré zachytávajú 12 

inovačných rozmerov a celkovo 32 rôznych ukazovateľov.  

Rámcové podmienky zachytávajú hlavné hnacie sily inovačnej výkonnosti mimo firiem a pokrývajú tri 

inovačné rozmery: 

▪ ľudské zdroje; 

▪ atraktívne výskumné systémy; 

▪ digitalizáciu. 

Investície zachytávajú verejné a súkromné investície do výskumu a inovácií a pokrývajú tri rozmery:  

▪ financie a podpora; 

▪ podnikové investície; 
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▪ využívanie informačných technológií. 

Inovačné činnosti zachytávajú inovačné úsilie na úrovni podniku zoskupené do troch inovačných 

rozmerov: 

▪ inovátori; 

▪ prepojenia; 

▪ intelektuálne aktíva.  

Vplyvy zahŕňajú účinky inovačných činností firiem v troch inovačných dimenziách: 

▪ vplyvy na zamestnanosť; 

▪ vplyvy na predaj; 

▪ udržateľnosť životného prostredia. 

Členské štáty EÚ sú rozdelené do štyroch výkonnostných skupín na základe ich priemerného skóre 

výkonnosti: Inovatívni lídri (4 krajiny) s výkonom nad 125 % priemeru EÚ, silní inovátori (7 krajín 

vrátane Rakúska, Nemecka, Francúzska a Holandska) s výkonom 100 % - 125 %, mierni inovátori (9 

krajín, vrátane Česka) s výkonom 70 % - 100 % a začínajúci inovátori (7 krajín, vrátane Poľska a 

Slovenska) s výkonom pod 70 % priemeru EÚ. Z členských krajín EÚ v rokoch 2020 až 2021 sa výkonnosť 

zlepšila v 20 členských štátoch a klesla v siedmich členských štátoch, vrátane Francúzska, Holandska a 

Slovenska132. 

Inovačné činnosti v jednotlivých segmentoch sú tabuľkovo vyjadrené ich percentuálnym pomerom 

k výkonu, predstavujúcemu priemer všetkých krajín EÚ. To umožňuje jednak prehľadné vzájomné 

porovnávanie, jednak lepšie pochopenie prijímaných opatrení a ich dosahov na zlepšenie výkonnosti 

vo sfére inovácií a výskumu.  

Nasledujúca tabuľka je spracovaná z dokumentu European Innovation Scoreboard 2021133. Pre lepšiu 

predstavu o stave a úrovni v jednotlivých dimenziách inovatívnosti v posudzovaných krajinách vo 

vzťahu k domácej situácii je v tabuľke zaradené aj Slovensko. Údaje o Novom Zélande, vyhovujúce 

 
132 Autor TASR. [online databáza]. 21. júna 2021. [cit. 2022-07-11]. Dostupné na internete:  
<https://www.teraz.sk/import/eu-v-inovaciach-zaostava-za-usa-a-ja/557733-clanok.html>. 
133 Autor TASR. [online databáza]. 21. júna 2021. [cit. 2022-07-11]. Dostupné na internete: https://lnk.sk/hd13;  
https://lnk.sk/bknk  

https://www.teraz.sk/import/eu-v-inovaciach-zaostava-za-usa-a-ja/557733-clanok.html
https://lnk.sk/bknk
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použitej metodike spracovania, nie sú dostupné. Posledný riadok tabuľky udáva trend vývoja inovačnej 

výkonnosti krajiny za obdobie 2014-2021. 

Tabuľka č. 121  Tabuľka inovácií, 2021 

Pomer k priemeru EÚ 2021 v roku 

2021 v % 
SR ČR FR NE PL AT DE US NZ 

SÚHRN INOVAČNÝ INDEX 63.1 83,9 108,7 122,6 58,5 118,7 122,6 120  

Ľudské zdroje 74.9 81,9 148,6 98,2 63,9 120,6 98,2   

Absolventi doktorandského štúdia 

(STEM) 
87.0 113,0 

113,0 
151,9 22,1 113,0 151,9 82,7 n/a/ 

Obyvateľstvo 25 – 34 s terciárnym 

vzdelaním 
98,7 56,4 

155,8 
60,9 126,3 114,1 60,9 127,9 n/a 

Celoživotné vzdelávanie 27,3 72,7 187,9 73,7 39,4 139,4 73,7 n/a n/a 

Atraktívnosť výskumných 

systémov 
56,5 74,2 

116,4 
91,6 39,4 137,8 91,6   

Medzinárodné vedecké publikácie 77,1 94,3 85,9 92,2 53,2 143,6 92,2 115,8 n/a 

Najviac citované publikácie (top 10 

%) 
42,6 43,9 

89,9 
107,4 44,3 109,6 107,4 135,1 n/a 

Zahraniční doktorandi 51,6 98,3 205,2 63,3 11,3 178,5 63,3 n/a n/a 

Digitalizácia 81,2 79,4 85,1 111,9 83,1 106,1 111,9   

Penetrácia širokopásmového 

pripojenia 
80,8 80,8 

75,2 
95,6 102,2 86,0 95,6 n/a n/a 

Osoby s vyššími ako základnými 

digitálnymi zručnosťami 
81,8 77,3 

100,0 
136,4 54,5 136,4 136,4 n/a n/a 

Financie a podpora 25,5 69,5 150,0 92,2 56,0 112,6 92,2   

Výdavky na V&V vo verejnom 

sektore 
36,4 101,8 

98,2 
147,3 56,4 140,0 147,3 93,7 n/a 

Výdavky rizikového kapitálu 14,9 22.3 174,1 81,1 36,8 34,9 81,1 n/a n/a 

Štátna podpora pre podniky V&V 24,1 80,7 184,4 40,8 75,1 160,8 40,8 119,0 n/a 

Podnikové investície 48,2 73,2 90,0 141,4 60,1 100,9 141,4   

Výdavky na V&V v podnikateľskom 

sektore 
28,4 81,6 

98,6 
151,8 55,3 154,6 151,8 155,7 n/a 

Výdavky na inovácie, ktoré nie sú 

v oblasti V&V 
93,0 109,6 

56,9 
141,5 77,4 43,0 141,5 n/a n/a 
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Pomer k priemeru EÚ 2021 v roku 

2021 v % 
SR ČR FR NE PL AT DE US NZ 

Inovačné výdavky na zamestnanca 42,1 56,0 104,4 141,3 36,5 92,5 141,3 n/a n/a 

Využívanie informačných 

technológií 
83,8 117,3 

90,3 
114,3 78,5 101,5 114,3   

Podniky poskytujúce odbornú 

prípravu v oblasti IKT 
73,3 133,3 

66,7 
126,7 86,7 86,7 126,7 n/a n/a 

Zamestnaných IKT špecialistov 92,9 103,6 110,7 103,6 71,4 114,3 103,6 119,2 n/a 

Inovátori 27,2 89,7 105,1 152,0 15,1 138,3 152,0   

Produktoví inovátori (MSP) 29,9 83,3 114,6 147,3 21,3 120,1 147,3 150,3 n/a 

Inovátori obchodných procesov 

(MSP) 
24,6 95,6 

96,2 
156,5 9,4 155,4 156,5 n/a n/a 

Prepojenia 41,9 79,5 113,5 137,8 68,8 146,8 137,8   

Inovatívne MSP spolupracujúce s 

ostatnými 
63,1 94,9 

110,3 
124,6 27,9 133,3 124,6 n/a n/a 

Spoločné verejno-súkromné 

publikácie 
75,6 113,4 

113,0 
148,5 63,4 218,6 148,5 126,1 n/a 

Mobility pracovných miest HRST 

(Human Resources in 

Science&Technology) 

23,3 48,2 

116,1 

141,1 101,8 114,3 141,1 n/a n/a 

Intelektuálne aktíva 48,3 59,7 83,2 153,1 84,4 157,5 153,1   

PCT patentové prihlášky 18,0 24,0 119,6 208,6 15,1 158,3 208,6 114,6 n/a 

Prihlášky ochranných známok 75.9 79,5 64,7 110,2 88,7 136,0 110,2 66,3 n/a 

Dizajnové prihlášky 40,4 69,8 70,2 155,8 155,5 189,0 155,8 34,6 n/a 

Vplyvy na zamestnanosť 46,2 88,7 109,5 143,0 31,3 128,8 143,0   

Zamestnanosť v činnostiach 

náročných na vedomosti 
64,6 90,2 

113,4 
113,4 59,8 112,2 113,4 n/a n/a 

Zamestnanosť v inovatívnych 

podnikoch 
31,4 87,4 

106,4 
166,7 8,6 142,0 166,7 n/a n/a 

Vplyvy predaja 90,5 97,8 90,2 123,3 63,6 93,7 123,3   

Vývoz stredného a high-tech 

tovaru 
129,7 127,1 

100,0 
125,9 80,7 102,8 125,9 94,1 n/a 

Export znalostne náročných služieb 41,7 54,5 90,9 114,3 53,9 56,2 114,3 105,3 n/a 

Predaj inovatívnych výrobkov 96,2 111,8 72,9 131,8 49,2 132,8 131,8 n/a n/a 



632 

Pomer k priemeru EÚ 2021 v roku 

2021 v % 
SR ČR FR NE PL AT DE US NZ 

Environmentálna udržateľnosť 110,4 95,9 114,9 118,6 62,2 104,5 118,6   

Produktivita zdrojov 73,5 75,5 143,8 122,3 43,3 92,3 122,3 n/a n/a 

Emisie jemných tuhých častíc do 

ovzdušia 
103,3 114,7 

104,5 
123,3 50,8 120,2 123,3 175,6 n/a 

Technológie súvisiace s enviro-

prostredím 
166,3 85,9 

99,8 
105,6 105,1 90,4 105,6 87,2 n/a 

Zmeny inovačnej výkonnosti 

v porovnaní s rokom 2014 v %  
+5,9 +10,7 

+5,1 
+13,2 +14,6 +11,0 +12,8 +16,0 n/a 

Zdroj: Európska komisia, 2021 

Pre lepšiu orientáciu v uvedených dátach pridávame slovnú charakteristiku inovačnej výkonnosti 

porovnávaných krajín: 

Silné stránky Česka sú v používaní informačných technológií, vplyvoch predaja a environmentálnej 

udržateľnosti. Medzi top 3 ukazovatele patria podniky poskytujúce odbornú prípravu v oblasti IKT, 

vývoz stredného a high-tech tovaru a emisie jemných tuhých častíc do ovzdušia. Nedávny nárast 

inovačnej výkonnosti v rokoch 2020 až 2021 je spôsobený výrazným zvýšením výkonnosti viacerých 

ukazovateľov, ako penetrácia širokopásmového pripojenia a rizikový kapitál. Česko má nadpriemerný 

podiel interných inovátorov produktov s trhovými novinkami a vykazuje takmer priemerné skóre v 

ukazovateľoch súvisiacich so zmenou klímy. 

Silné stránky Francúzska sú v oblasti ľudských zdrojov, financií a podpory a atraktívnych výskumných 

systémov. Medzi top 3 ukazovatele patria zahraniční doktorandi, celoživotné vzdelávanie a vládna 

podpora podnikateľského výskumu a vývoja. Nedávny pokles inovačnej výkonnosti je spôsobený 

zníženou výkonnosťou absolventov doktorandského štúdia, podnikov poskytujúcich odbornú prípravu 

v oblasti IKT, inovátorov obchodných procesov, aplikácií ochranných známok a dizajnu, zamestnanosti 

v inovačných podnikoch, predaji inovatívnych výrobkov a technológií súvisiacich so životným 

prostredím. Francúzsko má nadpriemerný podiel inovátorov interných produktov s trhovými 

novinkami a vykazuje nadpriemerné skóre ukazovateľov súvisiacich so zmenou klímy. 

Silné stránky Holandska sú v atraktívnych výskumných systémoch, prepojeniach a využívaní 

informačných technológií. Medzi top 3 ukazovatele patria zahraniční doktorandi, verejno-súkromné a 

medzinárodné vedecké spolupublikácie. Pokles výkonnosti v roku 2021 je výsledkom zníženej 
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výkonnosti v oblasti predaja inovatívnych výrobkov, inovátorov produktov, zamestnanosti v 

inovatívnych podnikoch, patentových prihlášok a vládnej podpore podnikov v oblasti výskumu a 

vývoja. Holandsko vykazuje nadpriemerné skóre v ukazovateľoch súvisiacich so zmenou klímy. 

Silné stránky Poľska sú v digitalizácii, intelektuálnych aktívach a využívaní informačných technológií. 

Medzi top 3 ukazovatele patria dizajnové aplikácie, populácia s terciárnym vzdelaním a technológie 

súvisiace so životným prostredím. Nárast výkonnosti v posledných dvoch rokoch je spôsobený najmä 

výrazným zlepšením inovátorov v oblasti produktových a obchodných procesov, penetrácie 

širokopásmového pripojenia, zamestnanosti v inovačných podnikoch a verejných výdavkov na výskum 

a vývoj. Poľsko má nadpriemerný podiel ne-inovátorov bez dispozície inovovať a vykazuje 

podpriemerné skóre v ukazovateľoch súvisiacich so zmenou klímy. 

Silné stránky Rakúska sú v intelektuálnych aktívach, prepojeniach a atraktívnych výskumných 

systémoch. Medzi top 3 ukazovatele patria verejno-súkromné spoločné publikácie, dizajnové aplikácie 

a medzinárodné vedecké publikácie. V roku 2021 bolo zvýšenie výkonnosti v oblasti mobility medzi 

pracovnými miestami, predajom inovačných produktov a penetrácie širokopásmového pripojenia 

kompenzované znížením výkonnosti výdavkov na inovácie. Rakúsko má nadpriemerný podiel 

inovátorov interných produktov s trhovými novinkami a vykazuje takmer priemerné skóre 

ukazovateľov súvisiacich so zmenou klímy. 

Silné stránky Nemecka sú v intelektuálnych aktívach, inovátoroch a vplyvoch na zamestnanosť. Medzi 

top 3 ukazovatele patria patentové prihlášky, zamestnanosť v inovatívnych podnikoch a dizajnové 

aplikácie. Najnovší nárast výkonnosti je spôsobený zlepšenou výkonnosťou ukazovateľov, najmä 

inovatívnych malých a stredných podnikov spolupracujúcich s ostatnými a novátorov v oblasti 

produktov a obchodných procesov. Nemecko má nadpriemerný podiel inovátorov, ktorí sami 

nevyvíjajú inovácie a vykazuje takmer priemerné skóre ukazovateľov súvisiacich so zmenou klímy. 

Silné stránky USA (zo získaných údajov) sú v medzinárodných vedeckých publikáciách, spoločných 

verejno-súkromných publikáciách a patentových prihláškach. Medzi top 3 ukazovatele patria výdavky 

v podnikateľskom sektore, najviac citované publikácie a produktoví inovátori. USA má nadpriemerný 

podiel v zamestnaní IKT špecialistov a štátnej podpore pre podniky. 

Silné stránky Slovenska sú v oblasti environmentálnej udržateľnosti, vplyvu predaja a využívania 

informačných technológií. Medzi top 3 ukazovatele patria technológie súvisiace so životným 

prostredím, vývoz stredného a high-tech tovaru a emisie jemných tuhých častíc do ovzdušia. V 



634 

posledných rokoch bol nárast výkonnosti pre terciárne vzdelávanie, medzinárodné vedecké publikácie, 

najčastejšie citované publikácie, rizikový kapitál, vládnej podpory pre podnikový výskum a vývoj, 

špecialistov IKT. Bol však znížený výkon digitálnych zručností, počet podnikov poskytujúcich odbornú 

prípravu v oblasti IKT, dizajnových aplikácií a predaj inovatívnych produktov. Slovensko má 

nadpriemerný podiel neinovátorov a vykazuje podpriemerné skóre ukazovateľov súvisiacich so 

zmenou klímy. 

Je mnoho faktorov, ktoré môžu prispievať k celkovo slabému výkonu. V prvom rade Slovensko 

investuje zo svojho rozpočtu veľmi malé percento financií do výskumu a inovácií, takže chýbajú zdroje 

na vybudovanie správne fungujúceho vedeckého ekosystému. Nedostatok finančnej podpory štátu 

obmedzuje progres vedy, ktorý ako dôsledok nedokáže produkovať dostatočne veľa excelentných ideí 

na to, aby Slovensko mohlo konkurovať technologicky vyspelejším a vedecky skúsenejším krajinám. 

Domáci vedci sú tak do veľkej miery závislí od investícií a poznatkov zvonku. Aj to potom prispieva 

k zvýšenému počtu tých, ktorí sa rozhodujú odísť do zahraničných krajín, kde výskum prekvitá, ponúka 

lepšie pracovné možnosti a vyhovujúcejšie platové podmienky. Ak bude tento trend aj naďalej 

pokračovať, Slovensko bude mať o pár rokov problém s pracovnou silou vo výskume a tiež s prilákaním 

investícií. Ak je aj dostatok vedcov, Slovensko má očividne problém napĺňať požiadavky 

medzinárodných programov kvôli administratíve. Nízka úspešnosť žiadostí svedčí o ich slabinách 

spôsobených aj absenciou kontaktov a networkingu s medzinárodnými sieťami.  

Poznanie úrovne výkonnosti porovnávaných krajín v jednotlivých segmentoch môže významne pomôcť 

pri formulovaní záverov a odporúčaní pre Slovensko. Používané ukazovatele môžu výrazne pomôcť pri 

hľadaní a výbere oblastí a indikátorov, ktoré by sa mali sledovať na Slovensku. 

5.3.2 Očakávané zručnosti, inovačné procesy na pracovné miesta – spolupráca škôl so 

zamestnávateľmi a výskumom 

5.3.2.1 Česká republika – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

5.3.2.1.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

V priebehu 12 rokov, ktorým sa venuje analýza inovácií, vedy a výskumu, sa Česká republika snaží veľmi 

intenzívne pracovať na tom, aby sa v tejto oblasti stala inovačným lídrom. Je to krajina s veľkým 

potenciálom, či už vedeckým, výskumným alebo inovačným, čoho dôkazom sú vzdelaní a vynaliezaví 

ľudia s veľkou mierou invencie. Česi sa sústreďujú na budovanie imidžu “zrelého inovatívneho hráča” 
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a to tak, že dávajú do popredia excelentnosť výskumných centier, špičkovú vedu s najpokročilejšími 

technológiami a úspešných ľudí v oblasti inovácií. 

Čo sa týka inovácií, Česká republika ešte nie je koncepčne stabilizovaná, môže sa však oprieť o úspechy 

v oblasti umelej inteligencie, energeticky efektívnych systémov, laserových technológií, 

nanotechnológií, kozmických technológií, biotechnológií, či úspechy v chémii a samotných chemických 

technológiách. Za posledné obdobie sa ku slovu dostali najmä digitalizácia a softverizácia a inovácie v 

komunikačných technológiách. Tie majú veľký vplyv na posun v oblasti reklamy, PR a priameho 

marketingu a stále viac sa orientujú na využívanie sociálnych sietí a podobných online kanálov. 

5.3.2.1.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

V Čechách prebieha prognózovanie nových kľúčových kompetencií za výdatnej pomoci sektorových 

rád, Národného vzdelávacieho fondu a Národného observatória zamestnanosti a vzdelávania (ďalej len 

„NOZaV“). NOZaV je výskumným a analytickým pracoviskom Národného vzdelávacieho fondu a 

analyzuje tendencie na trhu práce a vo vzdelávaní v súvislosti s aktuálnymi sociálno-ekonomickými 

zmenami. Dlhodobo sa venuje predvídaniu kvalifikačných potrieb trhu práce vrátane vypracovania 

metodík v tejto oblasti. Cieľom je systematicky vytvárať a analyzovať informácie o budúcom vývoji 

zamestnanosti, nárokoch na profesie, kvalifikácie a zručnosti, ktoré majú slúžiť k lepšej orientácii 

vzdelávacej sféry, zamestnávateľov, inštitúcií ale aj jednotlivcov na trhu práce. Výsledky predvídania 

kvalifikačných potrieb sú prístupné na portáli www.budoucnostprofesi.cz, avšak tam sú vypracované 

iba do roku 2013.  

Predvídanie kvalifikačných potrieb sa realizuje najmä z dôvodu riešenia problémov na trhu práce, 

straty pracovných miest pre odliv veľkých zamestnávateľov, zvýšenia konkurencieschopnosti vďaka 

ďalšiemu vzdelávaniu pracovníkov, riešenia štrukturálnej nezamestnanosti, kedy zamestnávateľom 

chýbajú pracovníci s požadovanými schopnosťami a zároveň množstvo osôb je bez práce.  

V roku 2017 bol spustený projekt KOMPAS, ktorého cieľom bolo vytvoriť udržateľný systém predikcie 

a monitoringu trhu práce na národnej aj regionálnej úrovni, ktorý by reflektoval dopady 

technologických trendov a špecifiká jednotlivých regiónov a ich vývoja. Projekt bol vytvorený na 4 roky 

a bol riadený Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR. S ním spolupracovali aj Výskumný ústav práce 

a sociálnych vecí, Úrad práce ČR a krajské platformy.  

Ešte stále prebieha projekt SkillsNet, ktorý spája kvalifikovaných výskumníkov a ďalších odborníkov 

z oblasti zamestnanosti, trhu práce a vzdelávania na riešenie otázok týkajúcich sa rýchlo sa meniacich 

http://www.budoucnostprofesi.cz/
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požiadaviek na znalosti a schopnosti pre budúci trh práce. Zameriava sa tiež na ich zisťovanie, aby 

mohol včas reagovať na zmeny aj vzdelávací systém. Sieť založilo Európske stredisko pre rozvoj 

odborného vzdelávania a prípravy (Cedefop). Témou pre rok 2021 bola Transformácia miestnych 

a regionálnych trhov práce v celej Európe v pandemických a postpandemických časoch.  

Zaujímavým bol projekt Real – time LMI – II. Ten prebiehal v rokoch 2017 – 2020 a nadväzoval na 

predchádzajúci pilotný projekt, v rámci ktorého bol vyvinutý a testovaný nástroj na zber online 

informácií o trhu práce a voľných pracovných miestach v piatich krajinách EÚ. Cieľom projektu Real – 

time LMI – II. bolo aplikovať nový nástroj plošne vo všetkých krajinách EÚ. S jeho pomocou bola na 

základe sledovania ponuky inzerovaných pracovných miest vyhodnotená požadovaná štruktúra 

profesií a ich kvalifikačné nároky. Zadávateľom projektu bol Cedefop v partnerstve s viacerými 

inštitúciami z Nemecka a Talianska. 

5.3.2.1.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

Česká republika má viacero inštitúcií, ktoré sa zaoberajú identifikáciou nových zručností a kľúčových 

kompetencií. Najvýraznejšou je stále Asociácia výskumných organizácií, ktorá vznikla ešte v roku 1990 

ako dobrovoľné združenie tých, ktorí sa zaoberajú výskumom. V súčasnosti sa venuje presadzovaniu 

záujmov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikateľskej sfére. Má zastúpenie v Rade vlády ČR pre 

výskum a vývoj a pomáha získavať projekty pre firmy. Aktuálne prebiehajúcim je projekt Erasmus+ 

CASCADE, ktorý až do 31. marca 2024 bude ponúkať malým a stredným podnikom online podklady 

o celom životnom cykle cirkulárnych projektov. Pomáha im tak s transformáciou. Projekt sa zameriava 

na podporu cirkulárnej bioekonomiky práve v podmienkach malých a stredných podnikov.  

Dôležitou je Rada vedeckých spoločností, ktorá aktuálne koordinuje už 87 vedeckých spoločností 

z lekárskych, prírodovedných, spoločenskovedných a technických odborov. Členmi sú renomovaní 

odborníci z vedeckej a vedeckopedagogickej oblasti, národohospodári a reprezentanti politickej scény. 

Spoločnosť spolupracuje so študentami vysokých škôl a zapája ich do aktivít. 

Národná iniciatíva Priemysel 4.0 predstavuje zníženie potreby menej kvalifikovaných profesií, 

zvyšovanie nárokov na kvalifikáciu pracovnej sily, kľúčové postavenie vzdelávacieho systému 

a celoživotného vzdelávania, osvojovanie kognitívnych zručností, nárast významu kreatívneho 

myslenia, využívania informačných systémov a inovatívnosti. Dáva do pozornosti rozvoj zručností 

umožňujúcich flexibilitu na meniace sa sociálne, ekonomické a environmentálne podmienky. 
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5.3.2.1.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

Do roku 2013 slúžila platforma www.budoucnostprofesi.cz na prognózovanie nových pracovných 

miest, ktoré vzniknú na základe inovácií. Venovala sa prognózovaniu vývoja v 41 odvetviach, pričom 

sledovala vývoj zamestnanosti v odvetví, podiel zamestnanosti v odvetví na celkovej zamestnanosti, 

vzdelanostnú a vekovú štruktúru. Medzi vypracované údaje, ktoré platforma poskytovala, patrili: 

▪ vypracované charakteristiky profesií (šanca uplatniteľnosti, prognóza nových miest, počet 

zamestnaných v danej profesii, veková skupina, vzdelanie a pod.) - tieto prognózy sú vypracované 

iba na obdobie 2009 – 2013 a odvtedy nie je aktuálnejšia verzia, 

▪ relokácia pracovných miest – preskupovanie miest na sektory s výraznejšou potrebou 

zamestnancov. 

V sledovanom období sa na základe analýz zistilo, že najvýraznejšia potreba nových pracovných miest 

je v ICT sektore. Ide najmä o pozície dizajnérov a architektov systémov, pracovníkov kybernetickej 

bezpečnosti a takisto bola identifikovaná potreba povolaní ako obchodní analytici, strojní inžinieri so 

znalosťami elektroniky, kybernetiky a informatiky, špecialisti mechatroniky a robotiky. Odborníci 

prognózovali nárast poradenskej činnosti, potrebu manažérov, predajných špecialistov, procesných 

inžinierov a profesií vznikajúcich prepojením technických odborov s medicínskymi (biomechanik, 

inžinier asistatívnych systémov, bioinformatik). Zaujímavým zistením bol predpoklad vzniku 

pracovných miest v oblasti ochrany životného prostredia. 

V Českej republike bol už v roku 2010 badateľný veľký vplyv digitalizácie, ktorý sa každým ďalším rokom 

prehlboval. Po roku 2020 bolo bežné aj inovatívne šírenie nových foriem zamestnávania.  

▪ zdieľanie zamestnancov – ak skupina zamestnávateľov spoločne najme jedného pracovníka, aby 

pokryl personálne potreby rôznych spoločností, čím pracovníkovi vznikne plný pracovný úväzok, 

▪ zdieľanie pracovného miesta – ak zamestnávateľ prijme dvoch alebo viac zamestnancov, aby 

spoločne zastupovali konkrétne pracovné miesto, čím spojí dva alebo viac čiastočných úväzkov do 

jedného plného úväzku, 

▪ dočasné riadenie – ak sú prijatí vysoko kvalifikovaní odborníci na dobu určitú, aby riadili konkrétny 

projekt alebo vyriešili konkrétny problém, čím dochádza k integrácii externých riadiacich kapacít 

v rámci organizácie práce, 

▪ príležitostná práca – ak zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi pravidelne poskytovať prácu, 

ale má možnosť ho povolať podľa potreby,  

http://www.budoucnostprofesi.cz/
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▪ mobilná práca – založená na informačných a komunikačných technológiách, kedy zamestnanci 

môžu svoju prácu vykonávať za podpory moderných technológií kedykoľvek a z akéhokoľvek 

miesta, 

▪ práca založená na poukážkach – pracovný pomer je založený na platbe za služby pomocou 

poukážky, ktorá je zakúpená od oprávnenej organizácie a zahŕňa mzdu aj príspevky na sociálne 

zabezpečenie, 

▪ portfóliová práca – ak samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) vykonáva práce 

menšieho rozsahu pre väčší počet klientov, 

▪ skupinové zamestnanie – ak zamestnávatelia hľadajú zamestnancov a pracovníci zamestnanie 

pomocou online platformy, pričom dochádza k rozdeľovaniu veľkých úloh medzi virtuálnu skupinu 

pracovníkov,  

▪ zamestnanie založené na spolupráci – ak spolupracujú pracovníci na voľnej nohe, SZČO alebo 

mikropodniky, aby prekonali obmedzenia vyplývajúce z ich veľkosti a profesijnej izolácie. 

V oblasti prognózovania nových pracovných miest je významným zdrojom informácií projekt 

Skillspanorama, ktorý je nastavený na obdobie 2016 – 2030. Doteraz za dobu svojho pôsobenia 

Identifikoval:  

▪ nárast zamestnanosti o 10,7 %, najväčší rast zamestnanosti v oblasti umenia (50,4 %) 

a administratívnych služieb (40,59 %), 

▪ očakávaný najvyšší počet voľných pracovných miest v oblasti vedeckých a technických 

pracovníkov, právnikov a sociálnych pracovníkov, administratívnych pracovníkov, vodičov 

a prevádzkovateľov vozidiel, pracovníkov osobných služieb,  

▪ podiel počtu voľných pracovných miest vyžadujúcich nízku kvalifikáciu je s hodnotou 3,7 % najnižší 

v EÚ, 

Prehľad prognóz vývoja rastu zamestnanosti v ČR v porovnaní s údajmi EÚ v jednotlivých oblastiach 

hospodárstva poskytuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka č. 122 Prognózy vývoja rastu zamestnanosti v ČR v porovnaní s údajmi EÚ v jednotlivých 
oblastiach hospodárstva 

OBLASŤ ČR / % 
EÚ / 

% 

spracovanie vody a odpadu -17,3 -2,5 

ťažba a dobývanie 2,3 -19,1 
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OBLASŤ ČR / % 
EÚ / 

% 

vzdelávanie 5,0 1,9 

zásobovanie energiou 12,4 10,5 

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov -0,9 -12,4 

verejný sektor a obrana -11,8 -4,1 

zdravotníctvo 17,0 8,1 

výroba -3,0 -2,0 

veľkoobchod a maloobchod  7,4 9,5 

doprava a skladovanie 8,4 5,7 

ubytovanie a stravovanie 15,3 9,2 

stavba  2,8 3,3 

odborné služby 7,7 23,5 

sektor informačno-komunikačných technológií  12,0 3,3 

umenie 50,4 12,9 

finančníctvo a poisťovníctvo 33,3 9,7 

administratívne služby  40,6 16,3 

Zdroj: Eurofound.eu 

5.3.2.1.5 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

Veda, výskum a inovácie v Českej republike sa zameriavali už aj v roku 2010 na prepojenie vedeckých 

inštitúcií s vysokými školami a rezortnými ministerstvami. Dôkazom sú spolupráce deklarované 

memorandami, napr. memorandum o spolupráci na príprave stratégií a organizácii konferencií medzi 

Akadémiou vied Českej republiky (ďalej len „AV ČR“) a Ministerstvom financií ČR (ďalej len „MF ČR“) 

alebo memorandum o spolupráci v oblasti vedy, výskumu a vývoja z roku 2018 uzatvorené medzi 

Asociáciou výskumných organizácií (ďalej len „AVO“) a AV ČR. Avšak najdôležitejším dokumentom 

súčasnosti v oblasti vedy, výskumu a inovácií v ČR je Inovačná stratégia ČR do roku 2030134. Táto 

stratégia zahŕňa deväť detailne rozpracovaných pilierov, ktoré obsahujú základné strategické ciele 

a nástroje k ich naplneniu: 

1. Financovanie a hodnotenie výskumu a vývoja; 

 
134 https://innonews.files.wordpress.com/2019/02/iinovacni-strategie-cr_country-for-future_2019-01-29.pdf  

https://innonews.files.wordpress.com/2019/02/iinovacni-strategie-cr_country-for-future_2019-01-29.pdf
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2. Polytechnické vzdelávanie; 

3. Národná startup a spin-off infraštruktúra; 

4. Digitálny štát, výroba a služby; 

5. Inovačné a výskumné centrá; 

6. Inteligentné investície; 

7. Ochrana duševného vlastníctva; 

8. Mobilita a stavebné prostredie; 

9. Inteligentný marketing. 

Stratégia popisuje súčasný stav v každej z uvedených oblastí a stanovuje súvisiace ciele, ktoré chce ČR 

dosiahnuť do roku 2030 a konkrétne nástroje na ich realizáciu. Medzi nimi sú napr.:  

▪ posilnenie pregraduálnej prípravy učiteľov s dôrazom na využívanie nových technológií ako 

didaktických nástrojov, 

▪ vytvorenie systému na národnej i regionálnej úrovni na koordináciu spolupráce škôl so 

zamestnávateľmi na báze duálneho vzdelávania s cieľom poskytovať firmám metodickú podporu v 

oblasti odborného vzdelávania a prípravy, 

▪ motivácia VŠ k zavádzaniu magisterských a PhD. programov v angličtine a cielená štátna aktivita 

pri nábore zahraničných študentov na české vysoké školy a ich prepájanie s verejnými výskumnými 

inštitúciami. 

AV ČR spolupracuje so 17 vysokými školami a spolu majú 50 výskumných pracovísk. Rada pre 

spoluprácu s vysokými školami a prípravu vedeckých pracovníkov s AV ČR organizuje pre začínajúcich 

doktorandov týždenný Kurz základov vedeckej práce – zadarmo, obsahom kurzu sú prednášky 

o prezentácii a hodnotení vedeckej práce, financovaní, manažmente času, etike a iné. 

Hoci ČR disponuje kvalitným vzdelávacím systémom, oblasť polytechnickej výučby je dlhodobo 

podceňovaná. Chýba prepracovaný systém STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics- 

Veda, Technológia, Inžinierstvo a Matematika), ktorý predstavuje jednu z kľúčových kompetencií v 

rámci nového poňatia kurikula od úrovne materských škôl, cez základné, až po stredoškolské 

vzdelávanie. Na základných školách je zreteľná absencia povinného predmetu zameraného na techniku 

(rozvoj technického myslenia, prakticky aplikovateľných zručností, jemnej motoriky a technickej 

tvorivosti) s väzbou na nové technológie, pričom ďalej stagnuje nielen vzdelávanie učiteľov v daných 
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oblastiach, ale aj zapojenie odborníkov z praxe do výučby. Situáciu na stredných odborných školách 

charakterizuje nedostatočné prepojenie výučby s praxou aj so základnými školami. Ďalej chýba výučba 

s prvkami duálneho systému vzdelávania, systémová a riadená spolupráca škôl so zamestnávateľmi vo 

väzbe na regionálnu infraštruktúru a zoznamovanie žiakov a pedagogických pracovníkov s najnovšími 

technológiami. Na polytechnicky orientovaných vysokých školách chýba systém motivujúci na 

zakladanie spin-offs, startupov a vytváranie prirodzenej spolupráce študentov s firmami v pokročilých 

technológiách, vrátane zakladania vlastných podnikov (tzv. entrepreneurial university). V prípade 

ďalšieho vzdelávania sú malé možnosti rekvalifikácie, pokiaľ ide o prípravu na využívanie nových 

technológií spojené so zmenami v pracovnej náplni.  

Napriek veľkej snahe ešte nie je česká spoločnosť dostatočne pripravená na využívanie disruptívnych 

modelov vo vzdelávaní. Toto môže vo svojom dôsledku znamenať ďalší nedostatok kvalifikovaných 

pracovníkov v oblasti nových technológií, a to ako v podnikovej praxi, tak aj vo výskumnej sfére.  

Aby sa Česká republika vyhla týmto problémom, nastavila si výzvy, ktorými postupne dostáva inovácie 

do vzdelávacieho systému na jeho všetkých stupňoch.  

▪ základné vzdelávanie: na úrovni rámcových vzdelávacích programov (RVP), začlenenie vzdelávacej 

oblasti „Človek a technika“ s cieľom realizácie povinného predmetu „Technika“ na 2. stupni ZŠ, 

podľa existujúcej podkladovej štúdie k revíziám RVP; na úrovni 1. stupňa ZŠ implementácia učiva o 

technike do relatívne samostatnej vzdelávacej oblasti a súčasne implementácia technickej 

zručnosti prierezovo do všetkých relevantných predmetov, 

▪ stredné odborné vzdelávanie: inovácia a konsolidácia uceleného národného systému s prvkami 

duálneho vzdelávania, riadené vládou za spoluúčasti krajov a zamestnávateľov, 

▪ vysokoškolské vzdelávanie: podpora študijných programov zameraných na pokročilé technológie 

a motivácie na zapojenie špičkových osobností do spolupráce s tuzemskými vysokými školami vo 

všetkých oblastiach, 

▪ podpora celoživotného vzdelávania a re-skillingu (rekvalifikácie) – príprava na využívanie 

prelomových technológií, 

▪ analýza vplyvu Priemyslu 4.0 na trh práce s cieľom adekvátne transformovať vzdelávaciu sústavu, 

cielená podpora strategických aliancií tuzemských vysokých škôl so špičkovými univerzitami 

Európy a synchronizácia ich študijných plánov vo väzbe na mobilitu študentov aj akademických 

pracovníkov. 
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5.3.2.1.6 Veda, výskum a inovácie - príklady dobrej praxe z Českej republiky pre Slovenskú republiku 

V analýze vedy, výskumu a inovácií v Českej republike sa pre Slovensko ukazuje ako inšpiratívna: 

▪  spolupráca AV ČR a VŠ a tvorba spoločných výskumných pracovísk; 

▪  Kurz základov vedeckej práce - týždenný vzdelávací kurz pre začínajúcich doktorandov; 

▪ Inovačná stratégia ČR do roku 2030 - detailne rozpracovaný materiál, ktorý má presne 

zadefinované konkrétne ciele a takisto nástroje na dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti inovácií; 

▪ 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.; 

▪ Skillspanorama - dôležitý zdroj informácií v oblasti prognózovania nových pracovných miest, ktorý 

bude fungovať do roku 2030. Doteraz Identifikoval odvetvia s najväčším nárastom zamestnanosti, 

odvetvia s očakávaným najvyšším počtom voľných pracovných miest a ďalšiu špecifikáciu voľných 

pracovných miest. 

5.3.2.1.7 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku 

Na základe analýzy je možné konštatovať, že treba posilniť výučbu v oblasti STEM. Na túto činnosť by 

bolo vhodné vytvoriť samostatnú grantovú schému, z ktorej sa bude prispievať aj na popularizáciu do 

nej spadajúcich disciplín. 

Takisto je dôležité zriadiť výskumné pracovisko podobné „Centru pro studium vysokého školství“. Jeho 

cieľom by mal byť výskum v spoločných otázkach všetkých VŠ ako je manažment, kvalita vzdelávania a 

uplatniteľnosť absolventov, nové svetové trendy vo vzdelávaní, a pod. 

5.3.2.2 Francúzsko - analýza NSP 2010 a SRI 2022  

Francúzsky systém pre správu vedy a výskumu, koordináciu činnosti jednotlivých výskumných centier, 

prípravu politiky výskumu centralizovane riadi Ministerstvo školstva, výskumu a technológie (Ministère 

de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie). Poradný orgán ministerstva je Vrchný 

poradný orgán pre výskum a technológiu (Conseil Supérieur de la Recherche et de la Technologie), 

primárne sa zaoberá politikou výskumu a rozpočtom na vedu a výskum. Ďalej má na starosti výročné 

správy o vede a výskume, otázky výhľadových plánov a zakladanie verejných inštitúcií vedy a výskumu 

a iné. 

http://www.budoucnostprofesi.cz/
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Najvýznamnejšou výskumnou inštitúciou je Štátne centrum pre vedecký výskum (Centre national de la 

recherche scientifique - CNRS), založené v roku 1939, ktoré združuje viac ako tisíc laboratórií v siedmich 

základných oblastiach výskumu. Patrí medzi popredné svetové výskumné inštitúcie so zameraním na 

výskum živého sveta, hmoty, vesmíru a ľudských spoločností.  

Vedecká činnosť je realizovaná v inštitúciách zabezpečujúcich vysokoškolské vzdelávanie, v štátnych 

výskumných ústavoch alebo v súkromných spoločnostiach venujúcich sa výskumom s podielom na 

celom výskume na úrovni až dvoch tretín. Vedecký sektor zamestnáva 605 tis. ľudí. Francúzsko má 

ambície posilňovať pozície svojej vedy na svetovej scéne, zvyšovať konkurencieschopnosť a účinne 

reagovať na výzvy 21. storočia. 

Francúzska výskumná politika pre rozvoj sleduje štyri hlavné ciele: 

1. podieľať sa na budovaní globálnych vedeckých poznatkov schopných podporovať subjekty s 

rozhodovacími právomocami v reakcii na globálne výzvy; 

2. prostredníctvom výskumu a odbornej prípravy podporovať politické, sociálne a ekonomické 

transformácie v rozvojových krajinách; 

3. posilniť kapacity vedeckých inštitúcií v najmenej rozvinutých krajinách s cieľom ich uznania na 

najvyššej medzinárodnej úrovni a ich príspevku k rozvojovým výzvam; 

4. propagovať francúzsky a frankofónny výskum na mnohostranných a medzinárodných fórach. 

Úspešnou súčasťou francúzskej politiky je vedecká diplomacia na posilňovanie medzinárodných 

vedeckých komunít. V rozvojových krajinách pracuje na podpore vedeckých inštitúcií, aby mohli čeliť 

hospodárskym, environmentálnym, sociálnym a kultúrnym výzvam rozvoja. 

Organizácie pre výskum v oblasti rozvoja 

Ministerstvo pre európske a zahraničné veci (MEAE) udržiava jedinečnú vedeckú spoluprácu a 

mechanizmus výskumu a vývoja, ktorý predstavuje veľkú výhodu pre medzinárodný, vedecký, ale aj 

kultúrny a ekonomický vplyv Francúzska. Spolu s Ministerstvom vysokoškolského vzdelávania, 

výskumu a inovácií (MESRI) majú dohľad nad dvomi organizáciami – Výskumným ústavom pre rozvoj 

(IRD) a Centrom medzinárodnej spolupráce v poľnohospodárskom výskume pre rozvoj (CIRAD).  
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Systém posilňujú mnohé výskumné a vysokoškolské inštitúcie (univerzity a Grandes Ecoles), napríklad 

Univerzita Paris-Saclay (Université Paris-Saclay), verejná výskumná univerzita vo Francúzsku. Je 

súčasťou projektu Paris-Saclay, ktorý je výskumným akademickým kampusom. Považuje sa za hlavné 

centrum pre vzdelávanie a výskum, pričom integruje niekoľko popredných francúzskych škôl (Grandes 

Ecoles, ENS), vedúce fakulty, vysoké školy a výskumné centrá, ktoré sú súčasťou popredných svetových 

výskumných organizácií v rôznych oblastiach.  

Univerzitnú a vedeckú spoluprácu podporujú Služby pre vedu a techniku (SST) a Služby pre spoluprácu 

a kultúrne akcie (SCAC) veľvyslanectiev v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami z oblasti 

výskumu vo Francúzsku. 

Francúzsko sa tiež zúčastňuje na významných vedeckých fórach, ako sú medzivládne konvencie 

sponzorované Francúzskym polárnym inštitútom (Paul-Émile Victor), ako aj rôzne globálne výskumné 

programy, najmä tie, ktoré sa týkajú štúdia klímy. 

Francúzska excelentnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu je uznávaná v 

medzinárodných rebríčkoch, o čom svedčia aj výsledky Akademického rebríčka svetových univerzít z 

roku 2020, známejšieho ako „Šanghajský rebríček“. 

5.3.2.2.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

Francúzsko sa na základe rozvinutého systému vedy a výskumu zameriava na rozvoj inovácií a podpory 

inovatívnych spoločností. Zameriava sa na: 

▪ Urýchlenie rozvoja podnikania 

Podpora podnikania výskumných pracovníkov prináša inovácie s vysokým technologickým obsahom, 

vysokou pridanou hodnotou a zároveň aj širokým komerčným využitím. Súčasťou podporného systému 

sú napríklad stimuly pre inovácie z fondu pre inovácie a priemysel alebo samotné vzdelávanie 

študentov zamerané na podnikanie.  
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▪ Zintenzívnenie spolupráce verejných výskumných inštitúcií s podnikmi 

Spolupráci medzi verejnými výskumnými inštitúciami a podnikmi napomáha aj vládny program s 

názvom „Podpora inovatívnych spoločností“. Okrem podpory podnikania výskumných pracovníkov sa 

zameriava na uľahčenie prístupu k duševnému vlastníctvu a na mobilizáciu zdrojov využiteľných na 

stimuláciu zavádzania inovácií. Rada pre inovácie, založená v roku 2018, je zodpovedná za podporu 

rozvoja prelomových inovácií a za dohľad nad zjednodušovaním procesov. 

▪ Prostredie výskumu 

Francúzsko kombinuje vysokoškolské štúdium na popredných univerzitách, výskumných organizáciách 

a vzdelávacích inštitúciách s výskumom na najvyššej medzinárodnej úrovni. Podporu pre svoje ambície 

oživenia ekonomiky prostredníctvom inovácií vyhľadáva aj v zahraničnej politike a diplomacii, vrátane 

spolupráce s ostatnými členskými krajinami EÚ.  

Francúzske Štátne centrum pre vedecký výskum (CNRS) predstavuje jedno z najinovatívnejších 

verejných orgánov na svete. Výskumní pracovníci registrujú čoraz viac patentov, ktoré predstavujú 

významné inovácie v oblastiach ako sú molekulárna biológia, informatika, fyzika častíc, sociológia atď. 

Následne CNRS poskytuje svoje licencie na patenty výrobcom pre ich podnikanie a ďalšie vedecké 

partnerstvá. Súčasťou je aj registrácia viac ako 1 400 start-upov s ekonomickým potenciálom 

vedeckého výskumu. Zameriava sa na podporu a pomoc pri zakladaní spoločností v laboratóriách a pri 

podnikateľských zámeroch výskumných pracovníkov. V súčasnosti je v prevádzke 80 % začínajúcich 

podnikov, ktoré vznikli v laboratóriách. Viac ako tretina (38 %) je v odvetviach informačných technológií 

a komunikácií, nasledujú biológia a zdravie (24 %) a prvú trojicu uzatvárajú chémia a materiály (19 %). 

5.3.2.2.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Pretože dnes prevažná časť sveta zápasí s nízkou úrovňou rastu, jednou z hlavných priorít súčasnej 

globálnej politickej stratégie je podpora nových zdrojov rastu. Dôležitými mechanizmami, ktoré môžu 

pomôcť stimulovať dlhodobý a udržateľný rast a prispieť k rozvoju konkurenčného prostredia a 

produktivity a k tvorbe nových pracovných miest, sú veda, technológie, inovácie a podnikateľské 

aktivity. 

V rámci podpory pokoronavírusového oživenia ekonomiky a v záujme podporiť trvalo udržateľný rozvoj 

sa Francúzsko zameriava aj na podporu vývoja kvantových technológií, ktoré sľubujú napríklad 

fenomenálne zvýšenie rýchlosti počítačov alebo presnosti rôznych senzorov. To bude mať za následok 
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zrýchlenie výskumných, vývojových, optimalizačných, prognostických aj výrobných procesov a zvýšenie 

konkurencieschopnosti. Novú stratégiu na konci januára 2021 predstavil francúzsky prezident 

Emmanuel Macron. Pri rozvoji kvantových technológií a ďalších pokrokových inovácií by do roku 2030 

malo byť vytvorených 16-tisíc kvalifikovaných pracovných miest a mal by byť dosiahnutý podiel týchto 

nových odborov vo výške 1 až 2 %. 

Stratégia obsahuje šesť technologických pilierov s plánovanými finančnými výdavkami v miliónoch 

EUR: 

▪ vývoj a využitie simulátorov a akcelerátorov NISQ, 

▪ vývoj kvantového počítača stupňa LSQ, 

▪ vývoj technológie a využitia kvantových senzorov, 

▪ vývoj postkvantovej kryptografie, 

▪ vývoj systémov kvantovej komunikácie, 

▪ vývoj nadväzujúcich technológií. 

Kvantové superpočítače majú perspektívu veľkého využitia v rade odborov. V zdravotníctve môžu 

napríklad podstatne urýchliť identifikáciu účinných látok proti patogénom a vhodnej liečby, 

simulovať rozvoj epidémií alebo pokročilou simuláciou nahradiť empirické koncipovanie liečiv. Vo 

výrobe dusíkatých hnojív by mohli identifikovať optimálne katalyzátory pre výrobný proces, ktoré by 

podstatne znížili jeho energetickú náročnosť, náklady aj emisie CO2. Veľké očakávania sú spojené s ich 

využitím v boji proti globálnemu otepľovaniu, simulácii obrovského množstva chemických reakcií na 

viazanie CO2 z atmosféry do zlúčenín, pri hľadaní cenovo dostupnejších katalyzátorov týchto reakcií. 

5.3.2.2.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

Koordináciu vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie rozhodujúcim spôsobom zastrešuje 

francúzske CNRS (Centre national de la Recherche scientifique - Národné centrum pre vedecký 

výskum), prostredníctvom výstavby významných univerzitných pracovísk na medzinárodnej úrovni. 

Zámerom je vytvorenie excelentného akademického výskumu so schopnosťou konkurovať najlepším 

multidisciplinárnym univerzitám na svete. CNRS s celoštátnou pôsobnosťou sa podieľa na programe 

Investície pre budúcnosť, investovaním do všetkých projektov Idex (Iniciatívy excelentnosti) a I-stránky 

(Science Innovation Territories Economy Initiatives). Je zakladajúcim členom 14 spoločenstiev univerzít 

a inštitúcií (ComUEs) a je prítomný v rozhodovacích orgánoch mnohých univerzít. 
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Rozpočtový plán „Stratégia oživenia výskumu a vývoja“ je naplánovaný pre Národnú agentúru pre 

výskum (ANR - Agence Nationale de la Recherche) v rámci zákona o programovaní výskumu. Cieľom 

tohto opatrenia je zvýšiť od roku 2021 intervenčný rozpočet ANR z 518 miliónov na 953 miliónov EUR, 

pričom sa do dvoch rokov predpokladá nárast výskumného programovania, ktoré vyvrcholí v roku 2027 

na 1 518 miliónov EUR. Cieľom je zvýšiť úspešnosť na 25 % (oproti 16 %) a lepšie financovať základný 

výskum vo všetkých disciplinárnych odboroch zvyšovaním dostupnosti a atraktívnosti využívania ANR. 

Na toto opatrenie je plánovaných takmer 400 miliónov EUR s finančnými prostriedkami z Európskej 

únie. 

5.3.2.2.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

CNRS zamestnáva takmer 33 000 ľudí, z toho viac ako 15 000 výskumníkov, 14 000 inžinierov a približne 

4 000 technikov. Stáli zamestnanci pracujú spolu so zamestnancami na dohodu a sú prijímaní 

prostredníctvom externých výberových konaní, ktoré sa otvárajú v decembri pre výskumných 

pracovníkov a v júni pre inžinierov a technikov. V jej výskumných jednotkách je zastúpených viac ako 

90 národností. 

Inžinieri a technici, ktorí prispievajú a podporujú výskum, patria do viac ako 200 povolaní z mnohých 

profesionálnych oblastí, vrátane vied o živom svete, chemických vied, humanitných a spoločenských 

vied, informatiky, informácií, správy a riadenia. Misia pre integráciu ľudí so zdravotným postihnutím 

implementovala akčný plán zameraný na nábor a uľahčenie profesionálnej integrácie týchto 

pracovníkov. 

S cieľom uľahčiť profesionálnu integráciu mladých ľudí a privítať nových absolventov maturitných 

skúšok sa v akademických rokoch 2020 - 2021 a 2021 - 2022 vytvorí ďalších 30 000 miest v zariadeniach 

vysokoškolského vzdelávania. 

Štátne opatrenie na zachovanie zamestnanosti vo výskume a vývoji je určené na pomoc pri zachovaní 

ľudských kapacít pre potreby výskumných a vývojových spoločností a na podporu zamestnania 

mladých absolventov a doktorandov v týchto spoločnostiach. Funguje od 1. januára 2021 a otvorené 

bude do 31. 12. 2022 (31. 12. 2024 pre priemyselné doktoráty). Opatrenie zahŕňa odmeňovanie 

pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja spoločností, ktorí sú zamestnávaní verejnými výskumnými 

laboratóriami alebo sa zúčastňujú doktorandského štúdia. Ďalej sa poskytuje podpora pre 

odmeňovanie mladých absolventov a mladých lekárov s pracovným pomerom na dobu určitú vo 

verejných výskumných laboratóriách a spoločnostiach.  
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Francúzska vláda hľadá podporu v boji proti hospodárskej kríze aj prostredníctvom „Plánu obnovy“ so 

zámerom pomôcť vytvárať nové pracovné miesta. Zameriava sa na tri oblasti: ekológia, 

konkurencieschopnosť a súdržnosť. 

5.3.2.2.5 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

Základom implementácie najnovších výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov je 

stanovenie si prioritných oblastí pre pokrok na základe úzkej konzultácie s vedeckou komunitou, 

sociálnymi a hospodárskymi partnermi, príslušnými ministerstvami a miestnymi orgánmi.  

Potrebné je zohľadňovať miestne vysokoškolské a výskumné inštitúcie a ich integráciu v rámci 

inovačného ekosystému s konzistentnosťou medzi všetkými regionálnymi, národnými a európskymi 

stratégiami. Správny spôsob implementácie a následne výskumom dosiahnutý pokrok musí viesť k 

otvoreniu nových pracovných miest v nových podnikateľských sektoroch. 

Strategická agenda pre výskum, transfer a inováciu - "Francúzsko Europe 2020" - pozostáva z národnej 

výskumnej stratégie, ktorej hlavnou zásadou bolo jej začlenenie do vysokoškolského vzdelávania a 

výskumu spolu so špecifickými opatreniami na podporu transferu a inovácií. 

5.3.2.2.6 Veda, výskum a inovácie - príklady dobrej praxe z Francúzska pre Slovenskú republiku 

Centralizované riadenie činností jednotlivých výskumných centier a prípravu štátnej politiky výskumu 

vo Francúzsku má vo svojom portfóliu Ministerstvo školstva, výskumu a technológie (Ministère de 

l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie). Systém s centralizovaným koordinovaním 

významnej zložky štátnej politiky, akou je veda, výskum a inovácie, je inšpiratívnym príkladom pre 

ostatné krajiny. Existujú aj ďalšie pozitívne príklady francúzskych aktivít na rozvoji vedy a výskumu v 

medzinárodnom kontexte, ako sú:  

▪ všeobecná kvalitná propagácia francúzskej vedy a techniky; 

▪ vedeckú a výskumnú činnosť realizujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, štátne výskumné 

ústavy a súkromné výskumné spoločnosti, ktorých podiel na celkovom výskume dosahuje až dve 

tretiny; 

▪ vedecký a akademický vplyv Francúzska posilňujú medzinárodné iniciatívy, prítomnosť a vplyv 

francúzskych inštitúcií v zahraničí; 

▪ štátne centrum pre vedecký výskum (Centre national de la recherche scientifique - CRNS) je 

poprednou svetovou výskumnou inštitúciou. Prevádzkuje sieť pobočiek umiestnených na 
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kľúčových miestach svetovej vedy: Brusel, Washington, Rio de Janeiro, Tokio, Peking, Singapur, Naí 

Dillí a Prétoria. Táto sieť poskytuje podporu zahraničným alebo misijným výskumníkom, 

monitoruje dohody o spolupráci so zahraničnými partnermi v spojení s vedeckými a kultúrnymi 

službami veľvyslanectiev;  

▪ investície do výskumu a vývoja zaraďujú Francúzsko v medzinárodnom porovnaní na 5. miesto. 

5.3.2.2.7 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku 

Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku sa môžu orientovať na mnohé príklady dobrej 

praxe z Francúzska, ako napríklad: 

▪ Centralizované plánovanie, riadenie a koordinácia vedy a výskumu prostredníctvom jednotnej 

štátnej politiky a s tým spojená aj primeraná finančná podpora výskumných organizácií, štátnych a 

súkromných inštitúcií a univerzít.  

▪ Systematický prístup k realizácii výskumných a vedeckých programov v oblastiach, ktoré sú 

špecifické, dominantné a v ktorých Slovenská republika má skúsenosti a celosvetové výsledky – 

inovácie v medicíne, fyzike, dynamike, elektrotechnike, automobilovom priemysle a pod. 

Zameranie špecifických výskumných projektov bude potrebné koordinovať v spolupráci s vedeckou 

komunitou, zamestnávateľmi a hospodárskymi partnermi. 

▪ Štátne opatrenie na zachovanie zamestnanosti vo výskume a vývoji s cieľom zachovania, resp. 

rozšírenia ľudských vedeckých, výskumných a inovatívnych kapacít slovenskej vedeckej obce. V 

zmysle tohto zámeru musí štát vytvárať nadštandardné pracovné podmienky a finančné 

odmeňovanie pre pracovníkov, vrátane motivácie pre mladých absolventov a doktorandov.  

5.3.2.3 Holandské kráľovstvo – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Analýza z roku 2021 v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu 

práce v Slovenskej republike priniesla mnohé zaujímavé poznatky z oblasti vedy, výskumu a inovácií. 

Jednotlivé zistenia z Holandského kráľovstva sú nižšie rozdelené podľa konkrétnejších oblastí.  
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5.3.2.3.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva135, 136, 137 

Holandsko patrí medzi najinovatívnejšie krajiny Európy a sveta. Má dlhoročnú inovačnú kultúru – 

Holanďania inovujú už celé stáročia a inak tomu nie je ani dnes. Poznáme ich ako vynálezcov Wi-Fi sietí, 

Bluetooth a dokonca aj akciového trhu.  

Kultúra 

Holanďania pestujú kultúru zameranú na budúcnosť, sú otvorení experimentom a interdisciplinárnym 

myšlienkam. Tento otvorený prístup pomáha holandským inovátorom meniť zaužívané normy a formy. 

Pracovné štruktúry nie sú hierarchické, poskytujú pracovníkom pomerne veľkú flexibilitu.  

Vláda 

Spoluprácu medzi súkromným a výskumným sektorom stimuluje vláda a tak poskytuje úrodnú pôdu 

na rast inovácií. Jednou z hlavných priorít holandskej vlády je formovanie partnerstiev a podpora 

podnikateľského prostredia, priaznivého pre inovácie. Holandská vláda podporuje inovácie tým, že 

poskytuje spoločnostiam stimuly na financovanie nových nápadov a podnikania, aby spoločnosti mohli 

dosahovať svoje inovatívne ambície.  

Startup-ová kultúra 

V Holandsku je mnoho startupov a ďalších inovačných centier, ktoré prichádzajú s inovatívnymi 

konceptami. Medzi takéto úspešné spoločnosti patria napríklad spoločnosti Adyen (startup v oblasti 

platobných riešení v hodnote takmer 23 miliárd dolárov) a Elastic (spoločnosť dosahovala IPO 

v hodnote 252 miliónov dolárov a v súčasnosti má hodnotu okolo 6,7 miliárd dolárov).  

Digitálna infraštruktúra 

Inovačný sektor v Holandsku prekvitá vďaka vysoko kvalitnej digitálnej infraštruktúre, ktorá poskytuje 

všetky technológie potrebné na úspešné podnikanie. Podľa indexu digitálnej ekonomiky je Holandsko 

digitálnym priekopníkom so stabilným digitálnym rastom. Kvalifikovaná viacjazyčná základňa talentov 

a priaznivé pracovné podmienky podporujú slobodné myslenie a umožňujú Holandsku udržať si pozíciu 

jednej z najinovatívnejších krajín.  

 
135 https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/encouraging-innovation 
136 https://investinholland.com/why-invest/innovative-opportunities/ 
137 www.government.nl 

https://www.government.nl/topics/enterprise-and-innovation/encouraging-innovation
https://investinholland.com/why-invest/innovative-opportunities/
http://www.government.nl/
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Medzi oblasti hospodárstva, v ktorých sa Holandsko v rámci inovácií radí medzi najlepších na svete 

patria: 

▪ Záhradnícke a rozmnožovacie materiály. 

▪ Agropotraviny – agrospoločnosti majú v Holandsku nielen množstvo zákazníkov, ale aj „živnú 

pôdu“ pre inovácie. Spoločnosti v rámci inovácií vyvíjajú nové technológie, napríklad roboty na 

dojenie kráv alebo zberové roboty. Medzi ďalšie nové techniky patrí vertikálne poľnohospodárstvo 

a diverzifikácia plodín. Pri inováciách majú agrospoločnosti podporu holandských výskumných 

ústavov a vlády. Jedným z popredných výskumných pracovísk, ktoré prinášajú revolučné zmeny vo 

výrobe potravín, je Wageningen University & Research. Rozvoj spoločností v pododvetviach, ako 

sú mliečne výrobky, potraviny pre dojčatá a rastlinné bielkoviny podporuje súkromná spoločnosť 

NIZO. Holandsko podporuje aj jedinečné verejno-súkromné partnerstvá, ktoré prispievajú k 

pokroku, ako napríklad Dairy Campus, ktorý združuje farmárov, dodávateľov a spracovávateľov z 

celého odvetvia.  

▪ Voda. 

▪ Chémia – Holandsko má silnú tradíciu v chemickom priemysle. Vďaka tomu spoločnosti, ktoré sa 

snažia o vedúce postavenie v rámci vývoja a inovácií v tomto sektore, pôsobia práve v tejto krajine. 

Silné zastúpenie majú v Holandsku spoločnosti ako Royal Shell, DOW, SABIC, Avantium, Covestro. 

Globálne výzvy týkajúce sa zmeny podnebia, cirkulácie, mobility, zdravia a potravín sú pre 

chemický priemysel výzvou i príležitosťou. Holandsko je „domovom“ pre viac ako 2 000 

chemických spoločností, sídli tu 19 z 25 najdôležitejších chemických spoločností na svete. 

Zároveň sa Holandsku stále darí priťahovať ďalšie investície od významných ale aj nových 

inovatívnych zahraničných spoločností. Srdcom chemického ekosystému v Holandsku je vysoká 

úroveň vzdelávania, špičkový výskum a silné verejno-súkromné partnerstvá v oblasti výskumu 

a vývoja. 

▪ Prírodné vedy a zdravie – Holanďania sa môžu pochváliť mnohými vynálezmi a významnými 

objavmi v oblasti prírodných vied – od mikroskopu v 17. storočí až po priekopnícky onkologický 

výskum. Krajina ročne investuje približne 2 miliardy EUR do výskumu a vývoja v oblasti prírodných 

vied. Tento trvalý záväzok k inováciám sa vypláca – Holanďania sú v súčasnosti na 4. mieste na 

svete v patentových prihláškach pre MedTech, na 6. mieste v biotechnologických patentoch a na 

8. mieste vo farmaceutických patentoch.  

▪ High-tech – V Holandsku sídli mnoho popredných svetových firiem zapojených do výskumu 

a vývoja v oblasti materiálov. Čo sa týka priemyselných technológií, vyniká v oblastiach ako sú 

robotika, kvantová technológia (pdf), 3D tlač, automobilový priemysel, high-tech výroba, letecká 

a kozmická technika, polovodičové technológie, nanotechnológie. Holandsko, ktoré býva často 
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označované ako „Silicon Valley“ vstavaných systémov a nanotechnológií, vedie v oblasti high-tech 

zariadení, komponentov a materiálov. Silné partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom 

a špičkový výskum a vývoj poháňajú inovácie v oblasti high-tech.  

▪ Energie – Holandsko je jedným zo svetových lídrov v oblasti obnoviteľnej energie. Holandský 

energetický priemysel využíva špičkové výskumné a vývojové zariadenia a vynikajúce stimulačné 

programy, ktoré podporujú inovácie. Holandská pracovná sila, bohatstvo prírodných zdrojov, 

záväzok k trvalej udržateľnosti a inovatívne príležitosti sú navyše pre medzinárodné energetické 

spoločnosti, ktoré sa chcú premiestniť alebo rozšíriť do Európy veľmi výhodné. Holandsko má ako 

centrum energetických inovácií veľmi dobré postavenie a smeruje k tomu, aby sa stalo kľúčovým 

logistickým uzlom v uhlíkovo neutrálnej Európe v roku 2050. Krajina urýchľuje dekarbonizáciu 

v mnohých dôležitých oblastiach, ako je veterná energia na mori, vodík a skladovanie energie. 

Medzi medzinárodné energetické spoločnosti, ktoré inovujú v holandskom energetickom 

ekosystéme, patria Orsted, Siemens Gamesa a DNV GL. Spoločnosť Air Liquide tiež investovala do 

obnoviteľnej energie v Holandsku. Spoločnosť buduje prvú svetovú jednotku na separáciu 

vzduchu, ktorá umožňuje obnoviteľnú energiu v elektrickej sieti.  

▪ Logistika. 

▪ Kreatívny priemysel – holandský kreatívny priemysel je známy svojím podnikateľským duchom 

a myslením mimo bežného rámca. Vysoko kvalifikovaní pracovníci prichádzajú z celého sveta, aby 

našli svoju príležitosť v holandských kreatívnych agentúrach. Holandsko tak ponúka ideálny 

testovací trh pre kreatívne spoločnosti, ktoré chcú pokračovať v inováciách v Európe.  

5.3.2.3.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Základné IKT zručnosti chýbajú v Holandsku relatívne veľkému počtu ľudí. Preto je dôležité, aby sa 

základy učili už v ranom veku, ale aj aby sa ľudia neustále rozvíjali a prispôsobovali sa meniacim sa 

profesiám. Takto dokážu lepšie využívať príležitosti a spoločnosť bude odolnejšia voči hrozbám. 

Holandská vláda kladie dôraz na rozvoj IKT a považuje za dôležité, aby mladí ľudia mali dobrý základ 

v oblasti základných IKT, informačných zručností a mediálnej gramotnosti. Týmto oblastiam sa venuje 

pozornosť už v základnom a stredoškolskom vzdelávaní. Vyššie stredné odborné vzdelávanie (MBO) 

však musí na zmeny v odbornej praxi a nový vývoj reagovať tiež, aby diplomy, ktoré študenti na týchto 

školách získajú, nestratili svoju hodnotu.  

Vysoké školy budú v nasledujúcich rokoch pracovať na implementácii Agendy akcelerácie pre inovácie 

vo vzdelávaní. Snaha dosiahnuť zmenu sa zintenzívnila a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa 

zaviazali zlepšovať vzdelávanie pomocou digitálnych technológií. S cieľom zlepšiť digitálne zručnosti 
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študentov pre všetky typy programov vzdelávacie inštitúcie kriticky skúmajú obsah učebných osnov a 

výstupných kvalifikácií. Zámerom je zlepšiť zosúladenie s trhom práce, aby boli študenti lepšie 

pripravení na vstup do praxe. Okrem toho sa sektoru vzdelávania a podnikateľskej komunite čoraz viac 

darí efektívne spolupracovať v rámci verejno-súkromných partnerstiev. 

Vláda podporuje rôzne iniciatívy a povzbudzuje zamestnávateľov aj sociálnych partnerov, aby ľuďom s 

obmedzenými digitálnymi zručnosťami poskytli príležitosť tieto zručnosti získať. Nadácia pre čítanie a 

písanie podporuje samosprávy v oblasti digitálnych zručností okrem iného aj programami „Digimeter“, 

„Vzdelávanie žien s ambíciami“ (pre ženy s nízkou úrovňou vzdelania), využíva sa aj platforma digitálnej 

pomoci. Dôležitú úlohu zohrávajú aj knižnice. Národný program „Knižnica a základné zručnosti“ 

podporuje knižnice pri poskytovaní vzdelávania osobám s obmedzenými jazykovými a digitálnymi 

zručnosťami. Vláda priebežne skúma aj to, ako je možné tento typ podpory a jeho dosah rozšíriť. V 

tejto súvislosti sa uvažuje aj o spolupráci so súkromným sektorom.138 

5.3.2.3.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

V Holandsku si zamestnanci uvedomujú, že automatizácia ich prácu zmení. Aby mohli zvýšiť svoje 

možnosti na trhu práce, chcú disponovať novými zručnosťami. Holandskí zamestnanci majú ale 

tendenciu považovať zvyšovanie kvalifikácie skôr za zodpovednosť spoločností ako jednotlivcov. 

Aktuálne väčšina zamestnancov víta nové technológie a ich vplyv na prácu vníma pozitívne. Ohľadom 

budúcnosti technológií sú zamestnanci optimistickí a veria, že technológie všeobecne zlepšia ich 

každodennú prácu a budú tak môcť pracovať efektívnejšie. Nájdu sa však aj takí, ktorí si myslia, že 

technológie majú a budú mať negatívny vplyv na ich každodennú prácu. Reálne má však len jedna 

tretina zamestnancov možnosť rozvíjať digitálne zručnosti popri vlastnej práci. 

Digitálna revolúcia si vyžaduje revolúciu v oblasti zručností. Ľudia musia rozvíjať svoje digitálne 

povedomie, porozumenie a zručnosti, aby sa mohli zapojiť do digitálneho sveta. Je to potrebné už 

teraz, jednotlivé organizácie transformujú svoje pracovné sily tak, aby podporili produktivitu 

a inovácie. Kľúčom je zvyšovanie kvalifikácie. Ide hlavne o predvídanie správnych zručností do 

budúcnosti, položenie kultúrnych základov, poskytovanie moderných výcvikových programov 

a budovanie vzdelávacích a rozvojových technologických funkcií, aby sa zabezpečila oveľa lepšia 

návratnosť investícií zo zvyšovania kvalifikácie.  

 
138 https://lnk.sk/amvp 

https://lnk.sk/amvp
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Holandský systém zručností zohľadňuje aj širokú škálu zainteresovaných strán, ktoré sa podieľajú na 

uskutočňovaní efektívnej digitálnej stratégie. Holandská národná koalícia nadväzuje na existujúcu ECP 

– platformu pre informačnú spoločnosť, ktorá je nezávislou a neutrálnou platformou, v ktorej vláda, 

priemysel a spoločenské organizácie spolupracujú a vymieňajú si poznatky o dopade a zodpovednom 

uplatňovaní nových technológií v holandskej spoločnosti. Takmer 200 členov ECP pracuje na posilnení 

digitálnych zručností Holanďanov všetkých vekových skupín s cieľom podporiť inovácie a produktivitu 

práce.  

Holandsko je digitálny sprostredkovateľ s vynikajúcou digitálnou infraštruktúrou a vysoko vzdelanými 

odborníkmi, no tak, ako mnoho európskych krajín, aj táto krajina čelí mnohým výzvam v oblasti 

zručností. Holandské iniciatívy sa orientujú predovšetkým na budovanie nových modelov 

medzisektorovej spolupráce medzi znalostnými inštitúciami a podnikmi a zatraktívnenie 

a sprístupnenie technických profesií pre všetkých.139140  

5.3.2.3.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

Veda, výskum, inovácie a digitálny vývoj prinášajú výrazné zrýchlenie tempa, ktorým sa menia 

jednotlivé úlohy na trhu práce a samotné povolania. Na zlepšenie práce existuje množstvo príležitostí. 

Napríklad opakujúcu sa alebo fyzicky náročnú prácu môžu prevziať stroje, čo umožňuje zamestnancom 

sústrediť sa na náročnejšie a tvorivejšie úlohy. Pod vplyvom inovácií a digitalizácie sa pracovné miesta 

a úlohy zmenia a v niektorých prípadoch dokonca zaniknú. Zároveň však bude väčšia potreba napríklad 

odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, analytikov údajov a vývojárov aplikácií. 

Ako už bolo spomenuté, inovácie a digitalizácia zvyšujú dopyt po programátoroch, špecialistoch na 

kybernetickú bezpečnosť a analytikoch dát. Ponuka však zaostáva. Spoločnosti vo všetkých sektoroch, 

ako aj vládne orgány, vzdelávacie inštitúcie a iné organizácie majú ťažkosti s hľadaním dostatku 

odborníkov v oblasti IKT. To vplýva na schopnosť Holandska využívať príležitosti, ktoré digitalizácia 

ponúka. Napríklad nedostatok ľudí so správnymi vedomosťami spomaľuje ďalší rozvoj precízneho 

poľnohospodárstva. Pre bezpečnú a dobre fungujúcu digitálnu infraštruktúru sú potrební špecialisti na 

kybernetickú bezpečnosť.  

 
139 https://lnk.sk/iuyh 
140 https://www.nesta.org.uk/blog/digital-frontrunners-spotlight-netherlands/ 

https://lnk.sk/iuyh
https://www.nesta.org.uk/blog/digital-frontrunners-spotlight-netherlands/
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Na zabezpečenie dostatočného počtu dobre kvalifikovaných zamestnancov je nevyhnutný aktuálny 

vzdelávací program a správny výber povolania. Holandská vláda sa snaží, aby spoločnosti a organizácie 

dokázali nájsť dostatok kvalifikovaného personálu. Vyvíjajú sa iniciatívy, ktoré majú uchádzačom 

o zamestnanie s potenciálom alebo vzťahom k IKT umožniť rozvoj potrebných zručností inovatívnym 

a kreatívnym spôsobom. Napríklad Fond na školenie trhu práce v oblasti IKT podporuje projekty 

zamerané na zamestnanosť v oblasti IKT, interné školiace kurzy, rekvalifikácie a preradenia.  

Pokiaľ ide o budúcnosť, do roku 2030 sa v Holandsku predpokladá mierne zvýšenie úrovne 

zamestnanosti a očakáva sa aj nárast populácie v produktívnom veku. Rast zamestnanosti bude aj 

naďalej poháňaný službami, ako sú ubytovanie a stravovanie, čistenie vody a odpadových vôd 

a vzdelávanie. Očakáva sa, že najviac nových pracovných príležitostí budú mať pracovníci v osobných 

službách a technickí manažéri. Veľmi žiadanými povolaniami budú ale aj pracovníci v administratíve 

spolu s pracovníkmi predaja. Viac ako polovica z celkového počtu pracovných miest do roku 2030 bude 

vyžadovať vysokú kvalifikáciu. Ľudia s nízkou kvalifikáciou v súčasnosti tvoria zhruba štvrtinu 

holandskej pracovnej sily – počet pracovných miest s nízkou kvalifikačnou náročnosťou sa však bude 

ďalej znižovať.141142 

  

 
141 www.government.nl 
142 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/dashboard/browse-
country?country=NL&sector=&occupation=#1 

http://www.government.nl/
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/dashboard/browse-country?country=NL&sector=&occupation=#1
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Graf č. 61 Budúci rast zamestnanosti v Holandsku v rokoch 2020 – 2030 vo všetkých odvetviach  

 
Zdroj: vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI podľa Skills Panorama 

5.3.2.3.5 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

V Holandsku sídli 14 univerzít, 34 centier odborného vzdelávania a rôzne špecializované školiace 

zariadenia. Svetovým lídrom v agropotravinárskych inováciách je Wageningen University and 

Research, ktorá svojimi inováciami prináša priekopnícke riešenia globálnych výziev. Ďalším príkladom 

je Delft University of Technology, ktorej význam je predovšetkým v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

a umelej inteligencie. Krajina je známa aj ako centrum výskumu a vývoja a významných inovatívnych 

spoločností.143  

5.3.2.3.6 Veda, výskum a inovácie – príklady dobrej praxe z Holandska pre Slovenskú republiku 

▪ Vládne stimuly na výskum a vývoj – holandská vláda ponúka stimuly na výskum a vývoj pre 

spoločnosti, ktoré „posúvajú hranice“. WBSO (daňový úver na výskum a vývoj) umožňuje 

spoločnostiam znížiť mzdové náklady na výskum a vývoj a ďalšie náklady a výdavky napríklad na 

prototypy alebo výskumné zariadenia. Daň z príjmu súvisiaceho s patentmi a súvisiacim vývojom 

je 7 %. Spoločnostiam vo vývojových fázach nových produktov alebo služieb sa poskytuje finančná 

pomoc.  

 
143 https://investinholland.com/why-invest/innovative-opportunities/ 

https://investinholland.com/why-invest/innovative-opportunities/
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▪ Poradná rada pre vedu, technológie a inovácie – poradná rada radí vláde a parlamentu 

v politikách týkajúcich sa vedeckého výskumu, technologického rozvoja a inovácií. Zameriava sa na 

rozvoj vedomostí, technológie a inovácie, na súvisiace politiky a faktory, ktoré ovplyvňujú tieto 

procesy. Rada častokrát pomáha pri predpokladoch rozvoja vedomostí a inovácií. Radí pri 

rozhodovaní o financovaní výskumných ústavov alebo o počte žien pracujúcich v oblasti vedy, 

výskumu a vývoja. Poskytuje poradenstvo aj v oblasti sociálnych a ekonomických dôsledkov vedy 

a techniky.  

▪ Holandská rada pre výskum (NWO) – rada pre výskum je jedným z najdôležitejších orgánov na 

financovanie vedy v Holandsku, ktorý podporuje kvalitu a inovácie vo vede. NWO investuje každý 

rok takmer 1 miliardu eur na výskumy súvisiace so spoločenskými výzvami a výskumnú 

infraštruktúru. NWO vyberá a financuje výskumné návrhy na základe odporúčaní od vedeckých 

pracovníkov a ďalších odborníkov v Holandsku a zahraničí. Rada podporuje národnú 

a medzinárodnú spoluprácu, investuje do veľkých výskumných zariadení, uľahčuje využívanie 

vedomostí a riadi výskumné ústavy. NWO financuje viac ako 7200 výskumných projektov na 

univerzitách a v znalostných inštitúciách. 

▪ Agenda akcelerácie pre inovácie vo vzdelávaní – digitalizácia ponúka v Holandsku veľké príležitosti 

aj pre vysokoškolské vzdelávanie a môže prispieť ku kvalite vzdelávania. Agenda je založená na 

troch ambíciách: zlepšenie prepojenia s trhom práce, stimulovanie flexibility vzdelávania, 

efektívnejšia a kvalitnejšia výučba pomocou technológií. Agenda akcelerácie taktiež posilňuje 

pozíciu holandského vysokoškolského vzdelávania v medzinárodnom kontexte v rámci inovácií vo 

vzdelávaní. 

5.3.2.3.7 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku 

Vedcov na Slovensku najviac trápi nedostatok peňazí na výskum a frustrácia, že ich snaha nikam 

nevedie. Problémom však nie sú len peniaze, ale hlavne neefektívnosť investovania finančných 

prostriedkov. K peniazom by sa mali dostávať najmä tí najlepší, no na Slovensku chýba funkčný systém, 

ktorým by boli identifikovaní.  

Vzorom z Holandska by bolo pre Slovensko vytvorenie nezávislého systému na identifikáciu najlepších 

vedeckých tímov (nakoľko nie každý vedecký tím a inštitút je skutočným centrom vedeckej 

excelentnosti), kde by po spísaní projektu všetky žiadosti o štátne granty recenzovali zahraniční vedci, 

svetové špičky vo svojich odboroch. Recenzenti by tak boli ľudia, ktorí nemajú žiadne väzby na 

slovenských vedcov, čím by opadol lobing a korupcia.  
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Inšpiráciou môže byť aj rozsiahla podpora vedy a výskumu na univerzitách v Holandsku. Na Slovensku 

vysoké školy, resp. univerzity neprinášajú pokrok v tejto oblasti takmer vôbec. Problémom sú aj 

vyučujúci, ktorí by mali byť vo svojich odboroch inovatívni a pokrokoví.144 

5.3.2.4 Poľsko – analýza NSP 2010 a SRI 2022  

Výkonnosť Poľska v oblasti výskumu a inovácií sa za posledné desaťročie mierne zlepšila, ale kvalita 

výstupov z oblasti vedy, inovácií a výskumu je dlhodobo nižšia než priemer EÚ. Podľa Európskej tabuľky 

inovácií je Poľsko tzv. „miernym inovátorom“ a v tejto oblasti sa radí ku koncu rebríčka v rámci všetkých 

členských štátov únie. Kým Global Innovation Index radil Poľsko v roku 2010 v rámci krajín sveta na 47. 

miesto, v roku 2021 mu patrila 40. priečka. Hoci celkový ukazovateľ inovácií v Poľsku v rámci 

posledných dostupných údajov vzrástol o 7,8 %, stále je to menej ako priemer EÚ, ktorý je na úrovni 

8,8 %.  

Poľskí predstavitelia si túto situáciu uvedomujú a najmä v posledných rokoch boli zavedené viaceré 

vládne iniciatívy, ktoré v spolupráci s čerpaním programov EÚ, či ďalších podporných schém vyvinuli 

kroky vedúce k reforme poľského ekosystému inovácií a výskumu.  

V roku 2019 sa výdavky na vedu a výskum zvýšili o 5 miliárd PLN, čo bol zďaleka najväčší nárast od roku 

1989. Kým v roku 2010 predstavovali hrubé domáce výdavky na vedu a výskum (GERD) 0.74 % HDP, v 

roku 2020 to podľa informácii poskytnutých Centrálnym štatistickým úradom Poľska (GUS) bolo už 1,39 

%. Tento nárast je v súlade s pozitívnym trendom posledných rokov. Za posledné roky sa však zmenila 

aj štruktúra financovania výdavkov GERD. Kým v roku 2010 bolo 61 % vnútorných výdavkov na vedu a 

výskum financovaných z prostriedkov vládneho sektora a podnikový sektor financoval toto odvetvie 

24 %, v roku 2016 pochádzal najvyšší objem finančných prostriedkov (53,1 %) zo súkromného sektora, 

zatiaľ čo podiel vládneho sektora predstavoval 38,9 %. V Poľsku, podobne ako v iných krajinách, 

narástol aj počet výskumných pracovníkov (FTE). Kým v roku 2010 v tomto odvetví v Poľsku pôsobilo 

65 000 odborníkov, v roku 2020 to už bolo 124 400 ľudí. Podľa nedávnych odhadov v pôsobí v 

súčasnosti v Poľsku viac ako 10 000 inovatívnych podnikov. Približne 60 – 80 % podnikov plánuje získať 

granty na spolufinancovanie svojej výskumnej práce. Subjekty, ktoré žiadajú o granty, majú bohaté 

skúsenosti v oblasti výskumu a inovácií. Národné centrum pre výskum a vývoj je v súčasnosti 

najefektívnejšou inštitúciou v Poľsku, ktorá podporuje inovácie v podnikaní a vede. Rok 2020 bol pre 

 
144 https://lnk.sk/gydl 

https://lnk.sk/gydl
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túto oblasť veľmi úspešný, keďže agentúra vyhlásila 73 výziev na predkladanie návrhov v celkovej 

alokácii 6,9 miliardy PLN.  

V poľskom hospodárstve došlo od roku 2013 k výraznému pokroku v rozvoji prostredia priaznivého pre 

inovácie (nárast o takmer 39 %). Jedným z faktorov bol okrem iného rastúci rozsah širokopásmového 

pripojenia. Pre porovnanie, slovinská ekonomika v rovnakom období zaznamenala výrazný pokles 

hodnoty tohto ukazovateľa (- 37,7 %), čo súviselo predovšetkým s poklesom motivácie podnikov.  

Poľský systém v oblasti výskumu a inovácií je pomerne centralizovaný, pričom národná vláda definuje 

politické smerovanie a prideľuje financovanie prostredníctvom svojich štátnych agentúr, ktoré 

zabezpečujú spoluprácu medzi kľúčovými tvorcami politík v oblasti výskumu a inovácií, poskytovateľmi 

finančných prostriedkov a výkonných inštitúcií v Poľsku. V roku 2016 bola pre zlepšenie 

medzirezortného rozvoja a koordinácie inovačných politík zriadená poľskou vládou Rada pre inovácie 

zložená z deviatich ministerstiev, a rovnako aj Hospodársky výbor pre koordináciu implementácie 

Stratégie pre zodpovedný rozvoj. Subnárodné orgány majú svoje vlastné stratégie pokrývajúce rôzne 

prvky rozvoja inovácií a využívania zručností. Príkladom sú Stratégie regionálneho rozvoja (Strategie 

rozwoju województw), ktorých obsah závisí od priorít daného vojvodstva. Napríklad v Świętokrzyskie 

je jednou zo šiestich kľúčových priorít „Budovanie ľudského kapitálu a základov pre inovatívnu 

ekonomiku“; v Łódzkie je jedným z deviatich operačných cieľov zase „Pokročilá znalostná ekonomika“. 

Celkové smery hospodárskeho rozvoja a inovatívnosti hospodárstva stanovuje Ministerstvo 

hospodárskeho rozvoja, ktoré zároveň dohliada na Poľskú agentúru pre rozvoj podnikania (PARP), 

ktorá vykonáva najväčší medziodvetvový výskum v Poľsku v oblasti ľudského kapitálu, na ktorom od 

roku 2009 pracuje spoločne s Jagelovskou Univerzitou. PARP podporuje inovácie poväčšine mimo 

oblasti výskumu a vývoja, implementáciu inovácií a širšie ekosystémové služby v oblasti výskumu a 

inovácií. 

Zaujímavou vládnou iniciatívou je reorganizácia 38 ústavov aplikovaného výskumu pod záštitou 

novovytvorenej výskumnej siete Łukasiewicz, ktorej cieľom je posilnenie poľského systému výskumu a 

inovácií a zvýšenie účasti krajiny v rámci programov EÚ. Zároveň bola zriadená špecializovaná agentúru 

na prilákanie domácich i zahraničných výskumníkov. Pri budovaní siete hľadala poľská vláda inšpiráciu 

vo Fínsku, kde spolupracovala so štátnym Technickým výskumným centrom (VTT) a takisto z 

nemeckého modelu financovania aplikovaného výskumu Fraunhoferovho inštitútu. Po spustení siete v 

apríli 2022 sa teraz pracuje na konsolidácii riadiacej štruktúry a spojení 38 manažérskych kultúr a 

portfólií projektov, ktoré celé desaťročia fungovali samostatne. Prijatie zákona, ktorý vznik siete 
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umožní je v súlade s cieľmi poľskej vlády pre vytvorenie mosta medzi vedeckou a ekonomickou sférou. 

Základnou úlohou siete je vykonávať aplikačné výskumné a vývojové práce, ktoré sú dôležité najmä 

pre hospodársku a inovačnú politiku krajiny, ako aj zabezpečovať transfer poznatkov do ekonomiky. 

Sieť tak bude integrálnym prvkom Národného inovačného systému. Založenie siete je zároveň súčasťou 

Stratégie zodpovedného rozvoja. 

5.3.2.4.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

Potenciál inovatívnych odvetví hospodárstva možno za uplynulé roky rozdeliť do niekoľkých skupín. 

Technologicky náročné odvetvia, akými sú výroba farmaceutických, lekárskych a optických zariadení či 

najmodernejších strojov, tvoria vo vyspelých krajinách rýchlo rastúci, no stále iba okrajový podiel na 

HDP. V Poľsku to za roky 2004-11 predstavovalo ročnú mieru rastu 7-8 %. Výrazne však ovplyvňuje aj 

iné odvetvia. Odvetvia služieb, akými sú obchodné služby vrátane outsourcingu a offshoringu, právne 

a obchodné poradenstvo, ako aj finančné a telekomunikačné služby, tvoria 11 % HDP a rýchlo rastú. 

Poľské odvetvia služieb zaznamenávajú v priemere 6 %-ný ročný rast v porovnaní s 1 % v Nemecku. 

Tieto výsledky sú z veľkej časti dôsledkom úspechu poľského outsourcingového a offshoringového 

sektora v Poľsku, ktorý v posledných rokoch rástol trikrát rýchlejšie ako v Indii. Procesná výroba zahŕňa 

väčšinu výrobných činností mimo kategórií náročných na špičkové technológie. Patrí sem výroba 

motorových vozidiel, nábytku či textilu. Tento sektor sa stáva baštou Poľska, hneď po službách a stavia 

na osvedčených výhodách poľského hospodárstva a v súvislosti s globálnymi tlakmi na nové 

technológie – elektromobilita, digitatilzácia, udržateľné zdroje a iné. Miestne priemyselné odvetvia sú 

zďaleka najväčším sektorom a zahŕňajú sektory ako poľnohospodárstvo, energetika, doprava, 

maloobchod a veľkoobchod. Tieto odvetvia sú menej vystavené globálnym trendom a oveľa viac sa 

zameriavajú na regionálny trh. Tento sektor tvorí v Poľsku až 71 %-ný podiel na HDP s rastom 6 % ročne. 

Veľkosť a silný rast sektora, poháňaný silnou vnútornou spotrebou, boli v posledných rokoch príčinou 

veľkej časti hospodárskeho úspechu Poľska. V prípade inovácii v potravinárstve môže byť jeho 

rapídnym väčším napríklad rast dopytu po vegánskych a vegetariánskych produktoch v celej Európe. 

Len v Poľsku je očividný trend klesajúcej spotreby mäsa a rýchlo rastúceho predaja vegetariánskych 

náhradných produktov. Spoločnosť pre prieskum trhu GfK v septembri 2021 uviedla, že domáci predaj 

čerstvého mäsa klesol od roku 2018 o 7,5 %. Za rovnaké obdobie vzrástol predaj vegetariánskych 

náhrad mäsa o 480 %. Len v roku 2020 sa predaj rastlinných náhrad mäsa v Poľsku zdvojnásobil.  

Na národnej úrovni je jednou z hlavných vládnych agentúr, ktorej cieľom je poskytovanie podpory 

zamestnávateľom a podnikateľom Poľská agentúra pre rozvoj podnikania (Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, PARP). PARP už viac ako desať rokov prispieva k tvorbe a efektívnej implementácii 
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politík súvisiacich s rozvojom podnikania, inováciami a rozvojom ľudského kapitálu v podnikoch. 

Zameriava sa predovšetkým na malé a stredné podniky (MSP), pričom financie čerpá zo štátneho 

rozpočtu a európskych fondov. PARP tiež vykonáva výskumné aktivity v rôznych oblastiach, ako sú 

inovácie v oblasti rozvoja podnikania. 

5.3.2.4.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Inštitút pre štrukturálny výskum (IBS) spolu s Lodžskou univerzitou a Inštitútom práce a sociálnych 

štúdií sa podieľajú na vytváraní inovatívneho prognostického nástroja pre poľský trh práce. Hlavným 

cieľom nového systému na predikciu poľského pracovného trhu je vývoj novej metodiky a modelu 

predpovedania dopytu a ponuky pracovnej sily do roku 2050. Tento nástroj má vychádzať z rozšírených 

modelov predpovedí pripravených na univerzite v Lodži v roku 2010. Výsledný predpovedný model 

bude zamestnancom, zamestnávateľom a výskumným i riadiacim inštitúciám trhu práce sprístupnený 

prostredníctvom webového grafického užívateľského rozhrania, ktoré im má pomôcť pri plánovaní 

efektívnych politík trhu práce vrátane prognózovania nových kľúčových kompetencií. 

5.3.2.4.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

Dôležitá v tomto ohľade je aj Stratégia integrovaných zručností do roku 2030 (Zintegrowana Strategia 

Umiejętności – ZSU 2030), ktorej cieľom je prispieť k identifikácii výziev a priorít budúcich zásahov do 

rozvoja zručností. Stratégia sa zameriava na budovanie, udržiavanie a využívanie ľudského kapitálu 

krajiny na zvýšenie zamestnanosti, inovácií, ekonomického rastu a na podporu sociálnej inklúzie. 

Zahŕňa všeobecné a odborné vzdelávanie a počiatočné, ďalšie a vysokoškolské vzdelávanie; vzťahuje 

sa aj na neformálne a ďalšie vzdelávanie. Od januára 2018 pomáhajú s analytickou časťou tvorby 

stratégie odborníci z Výskumného ústavu vzdelávania. Podrobná časť Integrovanej stratégie zručností 

2030 má štatút verejnej politiky a je v súlade s ustanoveniami zákona z 15. júla 2020, ktorým sa menia 

a dopĺňajú zásady vykonávania rozvojovej politiky. Na základe národnej strednodobej stratégie 

zodpovedného rozvoja definuje sektorovo špecifické základné podmienky, ciele a smerovanie k 

dosiahnutiu sociálneho, ekonomického a priestorového rozvoja. Stratégia zohľadnila aj európsku 

agendu zručností resp. odporúčania zahrnuté v správe OECD Stratégia zručností: Poľsko a partnerskú 

dohodu medzi EÚ a Poľskom o implementácii kohéznej politiky pre roky 2021-27. 
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5.3.2.4.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

Kľúčovým dokumentom v oblasti strednodobej a dlhodobej hospodárskej politiky je Stratégia 

zodpovedného rozvoja. Jedným z jej hlavných cieľov je „Udržateľný ekonomický rast, ktorý je čoraz viac 

poháňaný znalosťami, údajmi a organizačnou excelentnosťou“ a zabezpečenie „inovatívneho rozvoja 

podnikania“. Využívanie zručností sa tu rieši prostredníctvom cieľa budovania proinovačných postojov 

prostredníctvom optimálneho využívania ľudského kapitálu a posilňovania sociálneho kapitálu. 

Stratégia sa v tomto kontexte zameriava predovšetkým na rozvoj zručností – vrátane posilňovania 

ľudského a sociálneho kapitálu formovaním proinovačných postojov, podporovaním poznania 

možností implementácie inovácií v podnikoch a s nimi súvisiacich výhod a riadením inovačných 

procesov. Stratégia sa však rovnako zaoberá rôznymi opatreniami, ktoré ovplyvňujú využívanie 

zručností na pracoviskách. Najdôležitejšie je, že stratégia zdôrazňuje potrebu vytvorenia kultúry 

inovatívnosti v podnikoch šírením poznatkov o metódach zavádzania inovácií a zlepšovaním súvisiacich 

manažérskych zručností. Zaoberá sa potrebou vytvorenia kultúry inovatívnosti a vzdelávania vo 

verejnej správe, ako aj podporou medzisektorovej a vnútrosektorovej mobility. Okrem toho je 

zámerom stratégie podporovať stabilné formy zamestnania a flexibilné pracovné podmienky medzi 

podnikateľmi a zvýšiť využitie potenciálu moderných telekomunikačných technológií v mikro a malých 

podnikoch. Doteraz bolo spustených niekoľko konkrétnych programov, ktoré riešia problémy 

nastolené v Stratégii zodpovedného rozvoja, vrátane manažéra inovácií, akadémie manažérov pre MSP 

či siete absolventov. 

Dopyt po budúcich pracovných miestach v podnikoch odhaduje Centrálny štatistický úrad Poľska 

(GUS). Každoročne pripravuje publikáciu na základe výsledkov prieskumu dopytu po práci. Od roku 

2007 sa prieskum vykonáva reprezentatívnou metódou štvrťročne a zahŕňa národné hospodárske 

subjekty, ktoré zamestnávajú jednu alebo viac osôb. Do roku 2007 prieskum zahŕňal iba operátorov s 

10 a viac zamestnancami. 

Dôležitým prognostickým mechanizmom je od roku 2015 Profesijný barometer – jednoročná 

predpoveď situácie v povolaniach. Barometer kvalifikuje pracovné miesta do troch skupín: deficit, 

balans a prebytok. 

5.3.2.4.5 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

Dôležitú činnosť v tejto oblasti vykonáva Národné centrum pre výskum a vývoj (Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju, NCBiR), ktoré je implementačnou agentúrou Ministerstva vedy a vysokého školstva 
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a podporuje spoluprácu medzi vedou a podnikmi pomocou rôznych programov, ktoré podporujú 

výskum, vývoj a inovácie, vrátane implementácie týchto praktík vo firmách a výskumných ústavoch. 

Agentúra pre priemyselný rozvoj (AEP) tiež podporuje podniky v oblasti inovácií, reštrukturalizácie a 

investícií. Okrem financovania konkrétnych inovatívnych projektov ARP spustila iniciatívy, ktoré 

prospievajú rozvoju a využívaniu zručností. Tieto projekty sú často na sektorovej úrovni, napríklad 

prostredníctvom podporných programov pre špecifické sektory, ktoré zahŕňajú vypracovanie 

komplexných rozvojových plánov pre priemyselné odvetvia. 

V roku 2022 schválila Rada ministrov Stratégiu produktivity 2030. Ide o dokument, ktorý definuje 

rozvojové ciele poľskej ekonomiky na najbližších osem rokov, pričom práce na vytvorení dokumentu 

sa začali v roku 2020 a aktualizuje, dopĺňa a rozvíja Stratégiu inovácie a efektívnosti ekonomiky 

Dynamické Poľsko 2020. Cieľom schválenej stratégie je zvýšiť produktivitu na základe využívania 

znalostí a nových technológií, najmä digitálnych. Stratégia je súčasťou troch kľúčových globálnych 

makrotrendov, t. j. klimatická neutralita, obehové hospodárstvo a pokročilá digitalizácia, s osobitným 

dôrazom na výzvy Industry 4.0.  

Stratégiu vypracovalo Ministerstvo rozvoja a technológie a má Poľsku umožniť prepojenie 

najdôležitejších a najziskovejších článkov vo výrobnom reťazci s oblasťou výskumu a vývoja. Vďaka 

Stratégii produktivity získajú podnikatelia priamu finančnú podporu pri digitálnej transformácii, 

napríklad pri nákupe robotov či školení zamestnancov, ale budú mať prospech aj z rozvíjajúceho sa 

ekosystému, kam patrí napr. digitálne vzdelávanie, prístup k dátam, aktivity priemyselných klastrov a 

inštitúcií podnikateľského prostredia. 

Podľa správy Európskej komisie z roku 2022 sa zároveň očakáva, že reformy digitalizácie vzdelávania a 

investície vo výške 1,4 miliardy EUR do digitálnej infraštruktúry a vybavenia pre všeobecné a odborné 

školy, ako aj do digitálnych zručností učiteľov v najbližších rokoch urýchlia rozvoj digitálnych a 

informačných zručností v poľskej spoločnosti. 

5.3.2.4.6 Veda, výskum a inovácie - príklady dobrej praxe z Poľska pre Slovenskú republiku 

Koalícia pre poľské inovácie (Koalicja na rzecz Polskich Innowacji) vznikla v roku 2015 z iniciatívy 

zainteresovaných strán zastupujúcich priemysel (vrátane združenia zamestnávateľov „Lewiatan“), 

vládnych agentúr (NCBR) a mimovládnych organizácií. Koalícia sa aktívne zapája do verejných 

konzultácií právnych predpisov a podporuje osvedčené postupy v oblasti výskumu a inovácií. 
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Zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií aktívne vyvíjajú reformné návrhy a zakladajú ďalšie 

iniciatívy zamerané na účasť v rámci legislatívnych procesov. 

Program „Start in Poland“ predstavuje najdôležitejší nástroj pre rozvoj start-upov v Poľsku. Program 

zahŕňa financovanie, technickú podporu, prácu na zmenách v legislatíve či rozvoj celého inovačného 

ekosystému. 

Národné centrum pre výskum a vývoj (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) vyvinulo na základe 

skúseností pri príprave projektov iniciatívy European Green Deal (Európska zelená dohoda) metodiku 

„Innovation Sapper“ (Inovácie Sapper) využívanú pre realizáciu inovatívnych PCP projektov v oblasti 

zelených technológií. „Innovation Sapper“zahŕňa právny rámec verejného obstarávania a štátnej 

pomoci, možnosť viacnásobného využitia metodiky v širokom rozsahu projektových záberov, ako aj 

možnosť spolupráce s verejnými a súkromnými subjektmi ako aktérmi projektu. V zmysle metodiky 

zadávateľ definuje konkrétnu spoločenskú alebo ekonomickú potrebu a preloží výskumnú výzvu, pre 

ktorú následne dodávatelia vyvíjajú riešenia. Vďaka definovaným nastaveniam „Innovation Sapper“ 

ponecháva obstarávateľ realizátorovi flexibilitu (možnosť prispôsobenia špecifickosti technológie, 

dodávateľov alebo služieb na trhu), keďže nešpecifikuje opatrenia potrebné na vypracovanie riešenia, 

ani neuvádza podrobné technické špecifikácie - táto úloha patrí zhotoviteľom. Objednávateľ definuje 

len nevyhnutné funkcionality alebo minimálne parametre, ktoré sú základom pre vzájomnú súťaž 

dodávateľov. Preto "Innovation Sapper" ako metodológia umožňuje získať najlepšie inovatívne 

riešenia. V novembri 2021 bola stratégia Národného centra pre výskum a vývoj ocenená v prvom 

vydaní European Innovation Procurement Awards (EUIPA), ktorú udeľuje Európska rada pre inovácie v 

rámci iniciatívy Horizon Europe. 

Výskumná sieť Łukasiewicz, ktorá sieťuje 37 výskumných ústavov s Poľským centrom pre 

technologický rozvoj združuje najlepších výskumníkov, ktorí budú vykonávať kľúčové výskumy z 

hľadiska záujmov štátu. Stredisko Łukasiewicz bude zodpovedné za koordináciu siete a bude pôsobiť 

ako moderátor aktivít jednotlivých subjektov. Cieľom začlenenia inštitútov do jednej väčšej štruktúry 

je štandardizácia kľúčových mechanizmov fungovania organizácie, akými sú riadenie financií, ľudských 

zdrojov, nehnuteľností či práv duševného vlastníctva. 

5.3.2.4.7 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku 

▪ Zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj; 

▪ Zriadenie inštitucionalizovanej siete spolupráce pre vedu a výskum po vzore Łukasiewicz Research 

Network; 
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▪ Inšpirácia v metodike „Innovation Sapper“ z dielne poľského Národného centra pre výskum 

a vývoj. 

5.3.2.5 Rakúska republika – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

5.3.2.5.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

Rakúska vláda považuje výskum, technológiu a inovácie za hnacie sily udržateľného zvyšovania 

výkonnosti a konkurenčného potenciálu spoločnosti. Výskum uskutočňovaný na rakúskych 

univerzitách, výskumných centrách, v malých a stredných podnikoch a v priemysle významne prispieva 

k riešeniu sociálnych výziev pri súčasnom zabezpečení konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a 

pracovných miest. 

Za rakúsku politiku v oblasti výskumu a technológií sú zodpovedné tri spolkové ministerstvá: 

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu, Ministerstvo pre klímu, životné prostredie, energetiku, 

mobilitu, inovácie a technológie a Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a hospodárstvo. Rakúsky 

vedecký fond, Rakúska agentúra na podporu výskumu a Hospodárska služba Rakúska (Austria 

Wirtschaftsservice) sú hlavnými agentúrami, ktoré v mene ministerstiev riadia financovanie 

základného a aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií.145  

Dnes je Rakúsko jednou z mála európskych krajín, ktoré prekračujú deklarovaný cieľ politiky podpory 

výskumu v EÚ (dosiahnuť do roku 2020 smerovanie 3 % HDP do výskumu). Cieľovú európsku úroveň 

Rakúsko dosiahlo tri roky po sebe už v roku 2016. V európskom porovnaní ho rakúsky pomer vedy 

a výskumu k HDP stavia na druhé miesto a prekonáva ho iba Švédsko. Rakúsko predbehlo aj také 

pokročilé štáty ako sú Nemecko, Fínsko a Dánsko. 

Najväčšia časť výdavkov na výskum – až 6,3 miliardy EUR (49 %) – pochádza priamo od podnikov. Druhá 

najväčšia časť – 4,5 miliardy EUR (34,9 %) z verejného sektora. 77 miliónov EUR (0,6 %) pochádza zo 

súkromného a neziskového sektoru a zvyšné 2 miliardy EUR (15,6 %) výdavkov na výskum a vývoj 

pochádzajú z krajín mimo Rakúska, najmä od medzinárodných spoločností, ktoré tu vykonávajú výskum 

a vývoj prostredníctvom svojich rakúskych dcérskych spoločností. 146 

 
145 SCIENCE AND RESEARCH. Austria. [online]. 2022. [cit. 2022-02-07]. Dostupné na internete: 
https://lnk.sk/nm27 
146 RESEARCH & DEVELOPMENT IN AUSTRIA. AUSTRIAN BUSINESS AGENCY | INVEST IN AUSTRIA. [online]. 2022. 
[cit. 2022-02-07]. Dostupné na internete: https://investinaustria.at/en/research-development/ 

https://investinaustria.at/en/research-development/
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V Rakúsku sa už dlhé roky pripisuje značný význam strategickým partnerstvám medzi spoločnosťami a 

výskumnými zariadeniami. Z tohto dôvodu boli nadviazané strategické partnerstvá so zameraním na 

inovácie vo forme kompetenčných centier a priemyselných klastrov.  

Okrem inovatívneho podnikového sektoru a vynikajúcej vedy predstavuje verejný sektor a rakúska 

výskumná komunita dôležitý faktor úspechu, ktorý je základom rakúskeho inovačného systému. Je 

založená na diverzifikovanej škále nástrojov financovania, ktorá zahŕňa výskumné prémie, daňové 

výhody a priame financovanie. 

Žiadosti o daňový úver na výskum môžu podať všetky spoločnosti investujúce do výskumu, inovácií a 

vývoja bez ohľadu na veľkosť, odvetvie alebo štruktúru spoločnosti. Spoločnosti sú tiež oprávnené 

požadovať daňový úver na výskum, ak vykazujú iba malý alebo žiadny zisk. Platba prebieha ako 

hotovostná platba – rýchlo a relatívne nebyrokraticky. V rámci daňového úveru na výskum sú 

oprávnené interný aj zmluvný výskum spoločnosti. Berie sa do úvahy aj experimentálny vývoj modelov, 

výrobkov a procesov nad rámec súčasnej najmodernejšej technológie. Tieto náklady je možné 

požadovať bez ohľadu na úspešnosť projektu.147  

5.3.2.5.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Prognózovanie zručností v Rakúsku je spojením tzv. Barometra zručností (Skills Barometer), ktorý 

vypracováva Arbeitsmarktservice – Verejné služby zamestnanosti (ďalej len „AMS“), a prognózami 

dopytu po zručnostiach, ktorú pre AMS vypracováva Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung 

– Rakúsky inštitút ekonomického výskumu. 

Skills Barometer je online nástroj, ktorý poskytuje informácie o trendoch v dopyte po zručnostiach a 

poskytuje podrobné profily práce týkajúce sa pracovných miest v dopyte na trhu práce. Jeho výstup je 

určený pre mladých ľudí, kariérových poradcov, poradcov AMS, vzdelávacie inštitúcie, 

zamestnávateľov, uchádzačov o zamestnanie a tvorcov politík. Prognózy zručností pozostávajú z 

krátkodobej a strednodobej perspektívy dopytu po zručnostiach na trhu práce (s využitím povolania 

ako zástupného ukazovateľa zručností). 

 
147 RESEARCH FUNDING IN AUSTRIA. AUSTRIAN BUSINESS AGENCY | INVEST IN AUSTRIA. [online]. 2022. [cit. 
2022-02-07]. Dostupné na internete: https://lnk.sk/fjup  

https://lnk.sk/fjup
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5.3.2.5.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

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 rakúskou Verejnou 

službou zamestnanosti (ďalej len „PES“ – Public Employment Service) 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. 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. Cieľom týchto rôznych prognóz je 

predovšetkým získať informácie o aktívnych politikách trhu práce a kariérnom poradenstve, ktoré 

poskytuje PES. Takéto politiky zahŕňajú napríklad školiace kurzy pre nezamestnaných. 

5.3.2.5.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

V Rakúsku sa očakáva, že vysokú a strednú kvalifikáciu bude vyžadovať asi 45 % pracovných pozícií, 

zatiaľ čo nízku kvalifikáciu bude vyžadovať asi 10 % pracovných pozícií. V porovnaní s EÚ-27 sa očakáva, 

že nižší podiel pracovných príležitostí v Rakúsku bude vyžadovať vysokú kvalifikáciu, zatiaľ čo vyšší 

podiel si bude vyžadovať strednú kvalifikáciu a podobný podiel si bude vyžadovať nízku kvalifikáciu. 

Rakúsko pomaly zvyšuje svoj podiel vysokokvalifikovaných pracovníkov na trhu práce. Zatiaľ čo tento 

podiel bol v roku 2018 na úrovni 20 %, predpokladá sa, že sa do roku 2030 zvýši na 23 %. Očakáva sa, 

že podiel stredne kvalifikovaných pracovníkov zostane v rokoch 2018 – 2030 zhruba konštantný, zatiaľ 

čo sa očakáva mierny pokles podielu nízko kvalifikovaných pracovníkov. V porovnaní s priemermi EÚ-

27 sa očakáva, že Rakúsko bude mať aj naďalej nižší podiel pracovnej sily s vysokou a nízkou 

kvalifikáciou, s oveľa väčším podielom osôb so strednou kvalifikáciou.148 

 
148 AUSTRIA - 2020 SKILLS FORECAST. CEDEFOP, European Agency, European Vocational Education and Training, 
Education, Training, VET. [online]. 2020. [cit. 2022-02-07]. Dostupné na internete: https://lnk.sk/rxcj  

https://lnk.sk/rxcj


668 

Federálne ministerstvo pre oblasť podnebia, životného prostredia, energetiky, mobility, inovácie a 

technológie podporuje ľudí v oblasti výskumu a vývoja počas celej ich kariéry. Táto podpora je 

zameraná na tri hlavné ciele:  

▪ Podporu mladých ľudí pri začatí kariéry v oblasti výskumu a vývoja; 

▪ Prepojenie výskumných pracovníkov s podnikmi; 

▪ Zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých. 

V Rakúsku vo všeobecnosti platí, že vedecké povolanie generuje veľké množstvo ďalších zaujímavých 

príležitostí. Vo všeobecnosti sa vyhliadky na zamestnanie zvyšujú s akademickou kvalifikáciou: miera 

nezamestnanosti je už roky najnižšia v porovnaní s ostatnými úrovňami vzdelania. V oblasti vedy 

a výskumu je najväčší dopyt po zamestnancoch s titulmi v odbore medicína, informatika, prírodné vedy 

a technika.149 

Počet pracovníkov zaoberajúcich sa výskumom a vývojom, ktorí boli zahrnutí do prieskumov 

spoločnosti STATISTICS AUSTRIA o výskume a experimentálnom vývoji vo všetkých hospodárskych 

odvetviach, bol v roku 2017 približne 131 000, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast oproti roku 

2015. V odvetví pracovalo v roku 2019 24 % žien. Budúca potreba zamestnanosti na pozíciách 

výskumníci a inžinieri je výhľadovo do roku 2030 na úrovni 48 700 pracovníkov.150  

Podiel vysoko rizikových pracovníkov medzi krajinami OECD, t. j. podiel pracovníkov, ktorých 

automatizovateľnosť je najmenej 70 % je najvyšší v Nemecku a práve v Rakúsku (12 %), zatiaľ čo najnižší 

je 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 

 
149 TOP PROFESSIONAL AREAS AND SKILLS. AMS-Qualifikations-Barometer. [online]. 2020. [cit. 2022-02-07]. 
Dostupné na internete: https://lnk.sk/dhxf  
150 FUTURE JOB OPENINGS. European Centre for the Development of Vocational Training. [online]. 2020. [cit. 
2022-02-07]. Dostupné na internete: <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-intelligence/future-job-
openings?year=2020-2030&country=AT#4> 

https://lnk.sk/dhxf
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konkrétnych digitálnych tematických oblastiach. Medzi niekoľkými organizáciami 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. 

V máji 2019 bol predstavený štartovací balíček, ktorý obsahuje i) ďalšie rizikové financovanie 

prostredníctvom verejného fondu na digitalizáciu a rast (ktorý bude investovať do start-upov spolu so 

súkromnými fondmi rizikového kapitálu) a ii) viac úverových záruk. Pozostáva z regulačných pieskovísk, 

ktoré odstránia určité administratívne zaťaženie začínajúcich podnikov, a vytvoria nové vzdelávacie 

prúdy 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 k prispeniu pre 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 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 
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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). 

5.3.2.5.5 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

Všetky vzdelávacie prúdy a učebné osnovy v Rakúsku prešli v roku 2019 revíziou, aby sa prispôsobili 

digitálnej revolúcii. V prvom roku sa zmodernizovalo viac ako 50 profilov zamestnaní a ich učebné 

osnovy.  

Rakúsko je dobre známe pre svoj systém „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. 

Vďaka silnému zapojeniu sociálnych partnerov je rakúsky systém odborného vzdelávania a prípravy 

úzko prepojený so súčasným dopytom po zamestnanosti. Ak sa však krajina chce viac zapojiť do inovácií 

a naďalej udržiavať systém odborného vzdelávania a prípravy, Rakúsko by mohlo uvažovať o tom, ako 

tento systém vylepšiť strategickejším a inovatívnejšie zameraným prístupom. V súčasnosti sa ponuka 

programov určuje postupne, tým že sa pridávajú nové, zatiaľ čo staršie programy sa uzatvárajú len 

zriedka – pokiaľ ešte zostáva záujem a uchádzači. Kombinácia poskytovaných služieb na školách 

odborného vzdelávania a prípravy je riadená predovšetkým preferenciami žiakov. Informácie o 

potrebách pracovného trhu sú však slabé a preferencie mladých ľudí nemusia odrážať reálny dopyt na 

trhu práce. 

Rakúsko kladie vysoký dôraz aj na spoločenskú úlohu vysokých škôl ako aktívnej a inovačnej sily 

a podporuje ich vo svojej inovačnej, výskumnej a pedagogickej aktivite. Vzhľadom na rýchlo sa meniaci 

svet práce je vysoká odborná kvalifikácia nevyhnutným predpokladom pre zachovanie 

konkurencieschopnosti štátu. Dôraz sa kladie najmä na kľúčové kompetencie ako iniciatívne a 

podnikateľské schopnosti, kreativitu, inovatívnosť a ochotu riskovať, ale aj schopnosť organizovať a 
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realizovať projekty s cieľom dosiahnuť konkrétne ciele. V roku 2016 sa v Rakúsku konalo Univerzitné 

podnikateľské fórum, ktoré bolo organizovaná v spolupráci s Európskou komisiou a Rakúskou 

spolkovou krajinou. Prezentované ukážky rakúskeho vzdelávacieho systému v súvislosti s inováciami 

vyvolali veľký záujem medzinárodných účastníkov. 

Podnikateľské zručnosti sú považované za kľúčové v súvislosti so zorientovaním sa vo využití inovácií. 

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu verejne požiadalo vysoké školy, aby sa zaoberali rozvojom 

týchto zručností a zakomponovali ich do študijných programov. Tento krok sa ukázal ako veľmi 

prospešný. Viaceré vysoké školy vytvorili iniciatívy v oblasti výučby a taktiež aj poskytovania podpory 

podnikaniu prostredníctvom svojej infraštruktúry. Vytvorili sa tzv. centrá prenosu znalostí, ktoré majú 

za úlohu realizovať aktivity na podporu vzdelávania podnikateľských zručností.  

Centrá prenosu zručností 

Rakúsko zriadilo tri regionálne centrá prenosu znalostí ako pokus podporiť transfer vedomostí z vedy 

a výskumu do podnikania a vzdelávania. Financované sú Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a 

Ministerstvom pre digitalizáciu a ekonomiku. Ich cieľom je optimalizovať a prehĺbiť duševné vlastníctvo 

Rakúšanov prostredníctvom medziuniverzitnej a medzisektorovej spolupráce. Tá by mala podnikom 

a priemyslu poskytovať informácie, ktoré zlepšujú a urýchľujú prenos informácií o inováciách, 

technológiách a budúcim odborným vedomostiam a zručnostiam. Jedným z hlavných prínosov je aj 

vyhľadávanie kooperačných partnerov a urýchlenie kreovania výskumných tímov. Tieto strediská sú 

organizované ako spoločné projekty rakúskych univerzít.151 

5.3.2.5.6 Veda, výskum a inovácie - príklady dobrej praxe z Rakúska pre Slovenskú republiku 

AFFiRiS 

Biotechnologickú spoločnosť AFFiRiS založili Dr. Walter Schmidt a Dr. Frank Mattner vo Viedni v roku 

2003. AFFiRiS hrá rozhodujúcu úlohu pri vývoji vakcín proti závažným chorobám. Zakladatelia so svojím 

tímom takmer 100 špecialistov vyvíjajú vakcíny proti predtým neliečiteľným alebo ťažko liečiteľným 

chorobám ako je Alzheimerova choroba, ateroskleróza, Parkinsonova choroba alebo cukrovka. 

  

 
151https://heinnovate.eu/sites/default/files/oecd_ec_supporting_entrepreneurship_and_innovation_in_higher
_education_in_austria.pdf 

https://heinnovate.eu/sites/default/files/oecd_ec_supporting_entrepreneurship_and_innovation_in_higher_education_in_austria.pdf
https://heinnovate.eu/sites/default/files/oecd_ec_supporting_entrepreneurship_and_innovation_in_higher_education_in_austria.pdf
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Bionorica Research 

Bionorica Research je popredný nemecký výrobca bylinných liekov. V Rakúsku Bionorica spolupracuje 

s 30 rakúskymi inštitútmi, napr. Univerzita v Innsbrucku, Viedenská univerzita, Univerzita v Grazi, 

Lekárska univerzita v Innsbrucku, Univerzita veterinárneho lekárstva vo Viedni, spoločnosť 

Standortagentur Tirol, Oncotyrol – Centrum personalizovanej medicíny rakoviny. Spoločnosť aktuálne 

zamestnáva 22 pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja, ktorý sa zameriava najmä na výskum liečivých 

rastlín (najmä analytiky a na ďalší vývoj extrakčných procesov). 

Borealis 

Borealis je jedným z popredných medzinárodných poskytovateľov základných chemikálií a plastov. V 

roku 2006 sa spoločnosť Borealis rozhodla premeniť svoju rakúsku lokalitu v Linzi na centrum všetkých 

svojich medzinárodných výskumných aktivít. Spolupracuje s mnohými rakúskymi výskumnými 

pracoviskami (napr. Univerzita Johannesa Keplera, akadémia aplikovaných vied a kompetenčné 

centrá). V roku 2009 Borealis otvoril tzv. inovačné centrá (Innovation Headquarters) v Linzi, ktoré slúži 

ako výskumné a vývojové centrum. Spoločnosť Borealis uviedla v roku 2013 na trh nové polymérne 

materiály vystužené prírodnými vláknami (najmä pre automobilový priemysel). Tieto nové materiály 

ponúkajú vynikajúcu efektivitu nákladov, zníženie hmotnosti a sú udržateľnejšie ako bežné materiály. 

Bosch 

Robert Bosch AG prevádzkuje dôležité vývojové a kompetenčné centrá pre automobilové inžinierstvo 

vo Viedni, Linzi a Hallein, ktoré zamestnáva asi tisíc inžinierov. Rakúsko je dôležitým vývojovým 

miestom v rámci skupiny Bosch pre všetky typy pohonných systémov. Vývojové oblasti siahajú od 

vstrekovacieho systému s tlakovým zásobníkom pre úžitkové vozidlá a veľké naftové motory po 

elektronické riadiace systémy pre osobné automobily. Viedenskí vývojoví inžinieri tiež významne 

prispievajú v skupine Bosch k vytváraniu inovatívnych riešení v oblasti prepojenej mobility. 

Bosch spolupracuje s rôznymi univerzitami a univerzitami aplikovaných vied. Bosch je tiež zapojený do 

dvoch aktivít pod záštitou Výskumnej spoločnosti Christiana Dopplera (v spolupráci s Technickou 

univerzitou vo Viedni uskutočňuje výskum inteligentného nástroja určeného na zabezpečenie 

optimalizovaného plánovania testovacích postupov, na univerzite v Linzi skúma, ako najmenšie zmeny 

povrchov materiálov menia vlastnosti materiálov). 
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Frequentis 

Spoločnosť Frequentis AG vyvíja a predáva vysoko spoľahlivé komunikačné a informačné systémy 

riadenia letovej prevádzky, verejnej bezpečnosti a dopravy. Technológie spoločnosti Frequentis sa 

používajú na letiskách Paríž – Charles de Gaulle, Frankfurt nad Mohanom a São Paulo-Guarulhos či v 

britských National Air Traffic Services. Ako popredný inovátor v oblasti bezpečnosti letovej prevádzky 

dosiahol Frequentis za posledný finančný rok príjmy vo výške 183 miliónov eur a už dávno expandoval 

za hranice Rakúska s pobočkami v USA, Austrálii a Singapure. Väčšina z jej viac ako 1 100 zamestnancov 

napriek tomu pracuje v jej ústredí vo Viedni. 

GREENoneTEC 

Vďaka inováciám výrobkov sa spoločnosť GREENoneTEC stala lídrom na európskom trhu so solárnymi 

kolektormi. Spoločnosť vznikla koncom 80. rokov, kedy Robert Kanduth začal vo svojej garáži vyrábať 

absorbéry a solárne kolektory. Z pôvodných 40 m2 sa stalo 28 000 m2 a z nich vyrástol „solárny park“. 

Spoločnosť GREENoneTEC, ktorá bola oficiálne založená v roku 1994 vyváža svoje technológie do viac 

ako 40 krajín sveta (vývoz predstavuje 85 % predaja) a jej podiel na európskom trhu je 25 %. Spoločnosť 

má osem výrobných liniek kolektorov, ktoré v súčasnosti obsahujú viac ako 100 zákaznícky 

definovaných variantov kolektorov. 

Infineon 

Infineon je spoločnosť s najväčším výskumom v krajine, ktorej výskum a vývoj predstavuje 23 % z 

celkových výnosov. Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou polovodičov je úzko spojená s jej obchodným 

sídlom vo Villachu. Ďalšie kompetenčné centrum bolo zriadené v Grazi. Výskum sa tiež vykonáva v 

pridružených spoločnostiach DICE a Comneon v Linzi a v dcérskej spoločnosti Infineon Technologies IT 

Services GesmbH v Klagenfurte. Infineon v Rakúsku v súčasnosti zamestnáva celkovo viac ako 1 100 

výskumných pracovníkov. 

Ottobock 

Ottobock podniká v Rakúsku už viac ako 50 rokov. Spoločnosť Health-Tech-Ottobock patrí medzi 

svetových lídrov v oblasti protetiky, a to aj vďaka inováciám vo Viedni. Výskum a vývoj spoločnosti 

Ottobock je integrovaný do medzinárodnej siete ich vlastných obchodných miest a vedeckých inštitúcií. 

Výskumno-vývojové centrum vo Viedni je jedným zo štyroch zariadení prevádzkovaných Ottobockom. 
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Spoločnosť Ottobock vyvíja program „Wearable Human Bionics“, ktorý sa zameriava na protetické 

výrobky a výrobky na podporu ľudskej mobility pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Ide o aktivity z 

oblasti Spoločenská zodpovednosť firiem, ktorá navyše umožňuje firme získať rýchlu spätnú väzbu od 

používateľov ich výrobkov. Od roku 2012 Ottobock tiež prenáša svoje odborné znalosti v oblasti 

biomechaniky do priemyselných aplikácií vo forme exoskeletónov.152 

Čipová kríza – príležitosť inovatívnej výroby 

Európa je čoraz viac závislá od čipov od globálnych konkurentov (iba asi 10 % celosvetovo 

vyprodukovaných čipov je vyrobených v Európe). Kríza v dodávkach čipov v poslednom období sa 

ukázala ako stále väčší problém a prekážka hospodárskej obnovy a podľa štúdií stojí celosvetový 

nedostatok čipov len automobilový priemysel až 210 miliárd dolárov. 

Riešením tejto situácie preto môže byť len zvýšená nezávislosť od zahraničných dodávateľov. S cieľom 

posilniť rakúsku nezávislosť a odolnosť voči krízam sa Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu 

a hospodárstvo (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) rozhodlo vytvoriť 

európsky čipový ekosystém, ktorý by mal pokryť 20 % celosvetovej výroby. Preto je podpora 

a rozšírenie výroby čipov súčasťou stratégie „Rakúsko bohaté na príležitosti“ a už dnes dvaja z troch 

európskych výrobcov čipov sídlia v Rakúsku (spoločnosti Infineon a NXP). Výroba bola zároveň 

podporená projektom IPCEI (Important Project of Common European Interest) sumou 150 miliónov 

eur.153 

5.3.2.5.7 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku 

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie sa navrhujeme aj naďalej prehlbovať kompetencie sociálnych 

partnerov v rámci riešenia hospodárskych a sociálnych otázok na Slovensku. Sektorové rady pod 

garanciou sociálnych partnerov predstavujú unikátny nástroj na efektívny prenos inovácií do 

vzdelávacieho systému, a ich aktívna existencia má pre Slovensko veľký potenciál.  

Podľa príkladu Rakúska sa ďalej navrhuje zriadenie Centier prenosu zručností, na podporu aplikácie 

inovácií z univerzít v priemysle, a naopak na podporu prenosu inovácií z priemyslu do študijných 

 
152 Success stories - Companies in Austria. Austrian Business Agency | Invest in Austria. [online]. 2022. [cit. 2022-
02-07]. Dostupné na internete: https://lnk.sk/tenp  
153 Chancenreich Österreich. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. [online]. 2022. [cit. 
2022-02-07]. Dostupné na internete: https://www.bmdw.gv.at/Themen/Wirtschaftsstandort-
Oesterreich/Standortstrategie.html. 

https://lnk.sk/tenp
https://www.bmdw.gv.at/Themen/Wirtschaftsstandort-Oesterreich/Standortstrategie.html
https://www.bmdw.gv.at/Themen/Wirtschaftsstandort-Oesterreich/Standortstrategie.html
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programov na slovenských vysokých školách. V rámci tohto kroku sa ďalej navrhuje prehĺbenie 

vyučovania podnikateľských vedomostí a zručností vo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Navrhuje sa tiež spustenie podporných programov (nielen) pre MSP s cieľom zvyšovania kvalifikácie 

týchto podnikov v oblasti digitálnych technológií, ktoré umožnia zachovanie konkurencieschopnosti 

Slovenskej republiky aj do ďalších období. 

5.3.2.6 Spolková republika Nemecko – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Spolková republika Nemecko (SRN) vyvíja najmä v posledných rokoch vyššiu snahu o podporu vedy 

a výskumu. Súvisí to najmä s aktuálnou spoločenskou situáciou a pandémiou. Stav vedy, výskumu 

a inovácií bol analyzovaný v Analytickom výstupe NSP I. z roku 2010 a v Priebežnej správe č. 9 z roku 

2021. 

Najdôležitejším orgánom v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania je Spolkové ministerstvo pre 

vzdelávanie a výskum (BMBF). V rámci celoživotného vzdelávania dospelých a zamestnancov vytvára 

podmienky na neustále zlepšovanie sa v rýchlo napredujúcom svete digitalizácie, nových technológií 

a inovácií, ktorým sa musí trh práce prispôsobovať.  

Nemecko v rokoch 2005 až 2018 zvýšilo výdaj na vedu a výskum z 9 miliárd na 17,3 miliardy eur – nárast 

bol o 92 %. V roku 2018 to predstavovalo viac ako 3 % nemeckého hrubého domáceho produktu 

(HDP).154  

Vývoj ukazovateľov v rokoch 2010 – 2020 nebol plynulý, lebo bol ovplyvnený pandémiou ochorenia 

COVID-19. 

Tabuľka č. 123 GERD (gross domestic expenditure on research and development) vyjadrený v US 
dolároch prepočítaných na paritu kúpnej sily v rokoch 2010, 2019 a 2020 na 
Slovensku a v SRN podľa databázy OECD 

Rok Slovensko (milión USD PPP) SRN (milión USD PPP) 

2010 872,97 97654,82 

2019 1500,25 132101,53 

2020 1583,18 125132,22 

Zdroj: https://www.oecd.org/sti/msti.htm 

 
154 https://www.datenportal.bmbf.de/portal/en/research.html 

https://www.oecd.org/sti/msti.htm
https://www.datenportal.bmbf.de/portal/en/research.html
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Absolútne čísla teda pre Slovensko v rokoch 2010-2019 viacej vzrástli (1,72-násobne), ako v SRN (1,35-

násobne). Relevantnejšie je však vyjadrenie tzv. intenzity financovania R&D ako percento HDP. Podľa 

citovanej databázy OECD: 

Tabuľka č. 124 Intenzita financovania R&D 

Rok Slovensko (% HDP) SRN (% HDP) 

2010 0,61 2,73 

2019 0,83 3,17 

2020 0,91 3,14 

Zdroj: : https://www.oecd.org/sti/msti.htm 

Slovensko stále výrazne zaostáva za priemerom OECD (2,7% v roku 2020) aj EÚ (2,2% v roku 2020), 

kým SRN priemery oboch zoskupení prevyšuje. Mierny medziročný pokles výdavkov na R&D medzi 

rokmi 2019 - 2020 v SRN je vysvetľovaný celkovým poklesom aktivít v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID-19. Na Slovensku nastal naopak nárast, keďže boli vyhlásené viaceré mimoriadne grantové 

výzvy v súvislosti s pandémiou, na ktoré boli uvoľnené mimoriadne rozpočtové prostriedky. 

GERD neukazuje dostatočne podporu špecifických aktivít vo vede, výskume a inováciách. Na Slovensku 

je prakticky jediná grantová agentúra, ktorá podporuje vedu a výskum, a to je APVV (Agentúra na 

podporu výskumu a vývoja). Podpora prostredníctvom štrukturálnych fondov je spravidla úzko 

zameraná na konkrétne oblasti.  

Tabuľka č. 125 Rozpočet APVV 

Rok Rozpočet APVV na podporu vedy a výskumu 

2010 31 105 861 € 

2019 39 789 932 € 

2020 40 023 639 € 

2021 39 797 002 € 

Zdroj: https://www.apvv.sk/ 

Druhým modelom grantovej podpory vedy a výskumu je na Slovensku agentúra VEGA, ktorá je však 

určená iba pre žiadateľov z rezortu SAV a MŠVVaŠ SR, takže nie je grantovou agentúrou v pravom 

zmysle tohto slova. Rozpočet na udelené granty si určujú oba rezorty v rámci svojich pridelených 

rozpočtov individuálne. V daných rokoch boli: 

https://www.oecd.org/sti/msti.htm
https://www.apvv.sk/
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Tabuľka č. 126 Rozpočet VEGA – SAV, Rozpočet VEGA - MŠVVaŠ SR 

Rok Rozpočet VEGA – SAV Rozpočet VEGA – MŠVVaŠ SR 

2010 3 981 299 € 10 340 112 € 

2019 4 517 000 € 11 750 000 € 

2020 4 516 769 € 12 250 000 € 

2021 4 516 769 €. 12 750 000 € 

Zdroj: https://www.apvv.sk/ 

V SRN pôsobí niekoľko domácich grantových agentúr. Najznámejšia je DFG (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft155, ktorá podobne ako APVV podporuje výskumné projekty zo všetkých 

odborov prírodných, technických a spoločenských vied. Jej rozpočet je tvorený z príspevkov spolkových 

krajín a z federálneho rozpočtu. 

Tabuľka č. 127 Rozpočet DFG v roku 2021 

Rok Rozpočet DFG na podporu vedy a výskumu  

2021 3 386 700 000€ 

Zdroj: https://www.dfg.de 

Okrem toho v SRN existuje viacero užšie zameraných vedeckých spoločností, ktoré okrem financovania 

vlastných výskumných ústavov vypisujú aj otvorené grantové výzvy. Istým spôsobom sú analogické 

k SAV, ktorá je tiež neuniverzitnou výskumnou organizáciou s vlastnými organizáciami a vypisovanými 

grantovými výzvami, financovanými z vlastného rozpočtu. Kým VEGA je interný program, programy 

ako Fond Štefana Schwarza, SASPRO a IMPULZ sú otvorené pre výskumníkov z celého sveta a sú 

financované z rozpočtu SAV (v roku 2021 to bolo 85 358 494 €). 

Helmholtzova spoločnosť sa zameriava na výskum spoločenských a hospodárskych problémov. Má 18 

výskumných centier a ročný rozpočet 5 miliárd €. 

Fraunhoferova spoločnosť sa zameriava na oblasti zdravia, bezpečnosti, komunikácie, mobility, energie 

a životného prostredia. Má 76 výskumných ústavov a ročný rozpočet 2,9 miliardy €. 

Leibnitzova spoločnosť sa zameriava na spoločenské a ekonomické otázky a otázky životného 

prostredia. Má 95 výskumných ústavov a ročný rozpočet 2 miliardy €. 

 
155 https://www.dfg.de/  

https://www.apvv.sk/
https://www.dfg.de/
https://www.dfg.de/
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Spoločnosť Maxa Plancka je neuniverzitnou výskumnou spoločnosťou s 86 ústavmi (z toho 5 sídli 

v zahraničí) a s ročným rozpočtom 1,92 miliárd €. Grantové výzvy nevypisuje. 

Na posúdenie výšky financovania vedy a výskumu je potrebné poznať aj počet pracovníkov vo vede 

a vo výskume. 

Tabuľka č. 128 Počet pracovníkov vo vede a výskume 

Rok Slovensko SRN 

2011 18 112 575 099 

2019 21 196 735 584 

2020 22 405 735 239 

Zdroj: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_p_persocc/default/table?lang=en 

Na základe toho je možné prepočítať celkové financovanie R&D z nasledujúcej tabuľky na jedného 

vedca. 

Tabuľka č. 129 Celkové financovanie R&D na jedného vedca 

Rok 
Slovensko (USD PPP/na jedného 

vedca) 
SRN (USD PPP/na jedného vedca) 

2010 48 200 169 805 

2019 70 780 179 587 

2020 70 662 170 193 

Zdroj: Realizačný tím SRI 

Veda v dialógu 

Ako poradný orgán nemeckej spolkovej vlády pôsobila v rokoch 2006 až 2013 Výskumná únia pre 

hospodárstvo a vedu (Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft). Od roku 2014 prevzala túto úlohu 

nezisková spoločnosť Veda v dialógu - Wissenschaft im Dialog (WiD) a je kľúčovým partnerom pre 

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) pre vývoj, výskum a inovácie. WiD bola založená 

v roku 2000 poprednými nemeckými vedeckými organizáciami. Organizuje rôzne vedecké podujatia, 

konferencie alebo súťaže určené pre vedeckú aj laickú verejnosť, ako i pre študentov. 156 Zaoberá sa 

 
156 https://www.wissenschaft-im-dialog.de/en/about-us/portrait/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_p_persocc/default/table?lang=en
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/en/about-us/portrait/
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najmä Priemyslom 4.0, ktorý skúma, aký dopad budú mať nové technológie na rozvoj hospodárstva 

krajiny.  

Rok vedy 

V spolupráci s BMBF, WiD organizujú Rok vedy (Das Wissenschaftsjahr). Počas tohto roka sa organizuje 

množstvo rôznych vedeckých udalostí a akcií, ktoré nadväzujú na Priemysel 4.0, napríklad: ako môžu 

digitálne technológie zmeniť a zlepšiť spoločenské a pracovné podmienky, inovovanie digitálneho 

vzdelávania žiakov.  

5.3.2.6.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

Nemecko vynakladá v rámci Európskej únie 31 % výdavkov všetkých spolkových krajín na výskum 

a vývoj. Je preto jednou z najlepších svetových krajín v počte a kvalite inovácií a inovatívnych 

spoločností. Až 6 z 10 najinovatívnejších spoločností Európskej únie sa nachádza v SRN.  

Vzhľadom na neustály vývin technológií boli začiatkom roka 2020 zavedené daňové stimuly pre výskum 

a vývoj, určené najmä pre malé a stredné podniky. Ich cieľom bolo posilnenie konkurencieschopnosti 

Nemecka na poli svetového obchodu. V roku 2018 bol totiž podiel SRN v rámci tovarového exportu a 

importu 11,5 %, čo bolo viac ako mali Spojené štáty americké a Japonsko.  

High-Tech stratégia 2020 

Ako líder a svetový exportér technologických produktov je Nemecko štvrtou najväčšou ekonomickou 

veľmocou. Mať stratégiu pre technologický pokrok, výskum a inovácie je preto kľúčové. V rokoch 2010 

až 2014 preto BMBF vypracovalo High-Tech stratégiu 2020 (Hightech-Strategie 2020) s hlavnými 

témami: 

▪ klíma – energia, 

▪ zdravie – výživa, 

▪ mobilita, 

▪ bezpečnosť, 

▪ komunikácia. 

V rámci Priemyslu 4.0 komunikujú o potrebe implementovania technológií a inovácií. BMBF pomáha 

finančne malým a stredným podnikom vo vývoji inovácií. Medzi kľúčové technológie patria napríklad: 
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▪ biotechnológie, nanotechnológie, 

▪ informačné a komunikačné technológie, 

▪ obnoviteľné suroviny a materiály 

▪ elektromobilita,  

▪ internet vecí (IoT).157 

Na jeseň roku 2022 by mala byť zverejnená nová stratégia na nadchádzajúce roky. Federálna vláda 

stanovila nové priority v politike výskumu a inovácií:  

▪ riadenie s ohľadom na zdroje, čistú energiu a udržateľnú mobilitu, 

▪ ochrana klímy a zachovanie druhovej diverzity (biodiverzity), 

▪ zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov, 

▪ zabezpečenie technologickej suverenity Nemecka a Európy a využitie potenciálu digitalizácie, 

▪ využívanie vesmírneho priestoru, morí a oceánov trvalo udržateľným spôsobom, 

▪ posilnenie sociálnej odolnosti, rozmanitosti a súdržnosti.158 

5.3.2.6.2 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

V komplexnom, ale efektívnom nemeckom systéme sa venuje problematike prognózovania a 

identifikácie zručností, dopytu a pracovnej sily Ministerstvo práce a sociálnych vecí (BMAS). Spoločnosť 

Exonomix Research & Consulting vytvorila v roku 2016 s poverením BMAS štúdiu Trh práce 2030.  

Trh práce 2030 

Štúdia predpovedania zručností – Trh práce 2030 (Arbeitsmarkt 2030) je určená pre všetky nemecké 

spolkové krajiny a je organizovaná podľa sektorov, kvalifikácií, povolaní a veľkosti podnikov.  

Podľa štúdie môže do roku 2030 chýbať približne 1,4 milióna kvalifikovaných pracovníkov. Zároveň sa 

môžu milióny pracovných miest zrušiť, kvôli rastúcemu trendu umelej inteligencie a digitalizácie.159 

V štúdii sa nachádza viacero scenárov, ktoré môžu do roku 2030 nastať a nemecké hospodárstvo sa na 

základe týchto informácií môže pripravovať na prichádzajúce zmeny. Trendy na trhu práce môže 

ovplyvňovať najmä nárast prisťahovalcov do krajiny a digitalizácia. Očakávaný je nárast ponuky 

 
157 https://www.wissenschaftsjahr.de/2014/infos/das-wissenschaftsjahr/hightech-strategie-2020.html 
158 https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/zukunftsstrategie_node.html 
159 https://lnk.sk/ftn0  

https://www.wissenschaftsjahr.de/2014/infos/das-wissenschaftsjahr/hightech-strategie-2020.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/zukunftsstrategie_node.html
https://lnk.sk/ftn0
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pracovných miest. Podľa profesijnej náročnosti bude najviac potrebných odborných a vedeckých 

zamestnancov.  

Medzi kľúčové budúce kompetencie budú patriť napríklad: 

▪ digitálna interakcia, 

▪ inteligentný hardvér, 

▪ podnikateľské myslenie, navrhovanie transformačných technológií. 

Spolkový inštitút pre odborné vzdelávanie (BIBB) vyvinul v spolupráci s lektormi v oblasti informačných 

technológií a médií model mediálno-pedagogickej kompetencie pre výcvik zamestnancov. Model je 

súčasťou výskumného projektu a jeho cieľom je identifikácia odborných vedomostí a zručností 

zameraných na oblasť informačných technológií a médií a ich osvojenie si v rámci pracovných 

činností.160 

5.3.2.6.3 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

V príprave tretej štúdie Arbeitsmarkt 2030 (prvé dve boli v rokoch 2013 a 2015) navrhlo BMAS vytvoriť 

dva scenáre trhu práce: na základe silného nárastu prisťahovalectva a „zrýchlenej“ digitalizácie. 

Scenár v kontexte prisťahovalectva 

Od roku 2013 Nemecko pociťovalo silný prílev prisťahovalcov a utečencov. Predpokladalo sa, že do 

roku 2020 tento prílev utečencov opadne, avšak v roku 2022 Nemecko opäť zažíva neočakávaný nárast 

utečencov, kvôli vojne na Ukrajine. Vzhľadom na rozdielnu kvalifikačnú štruktúru prisťahovalcov vzniká 

potreba začleniť utečencov na trh práce medzi nemecké obyvateľstvo. To znamená, že bude nutná 

príprava integračnej politiky a vzdelávanie nedostatočne kvalifikovaných prisťahovalcov, aby mohli byť 

začlenení do rozvíjajúceho sa trhu práce. 

  

 
160 Euroguidance (2019). SKILLS FOR THE FUTURE. Euroguidance Cross Border Seminar, 2019, Slovenia, s.39 
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Scenár v kontexte digitalizácie 

V scenári „zrýchlenej“ digitalizácie je potrebné sa pozrieť na pracovné miesta, ktoré sú ohrozené 

digitalizáciou a novými technológiami. Ide najmä o kancelárske práce, jednoduché výrobné opakujúce 

sa práce. Očakáva sa rozvoj technologicky zameraných pracovných miest v oblastiach, ako: 

▪ špecializácia na riadenie výroby, logistiku a sieťové technológie, 

▪ strojársky priemysel a konštrukcia vozidiel, 

▪ mechatronik, strojný a dopravný technik, 

▪ digitálne médiá, 

▪ reklama, marketing. 

Priemysel 4.0 nahrádza jednoduchú prácu a odbornejšie alebo náročnejšie činnosti sa rozvíjajú do 

komplexnejších oblastí činností. Odborná príprava nízkokvalifikovaných ľudí bude preto 

najdôležitejšou úlohou nadchádzajúcich rokov.  

5.3.2.6.4 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

V rámci technologického rozvoja je potrebné investovať najmä do vzdelávania detí, aj dospelých. 

Jednou z najdôležitejších oblastí bude oblasť IT zručností. Preto je dôležitá podpora výskumu a vývoja 

v kľúčových segmentoch digitálnej technológie, ako: robotika, umelá inteligencia, analýza dát, 

digitalizácia informácií.  

Vo vzdelávacom systéme je potrebné aktualizovať technologické vybavenie škôl všetkých typov – od 

základnej školy až po univerzity. K tomu je nevyhnutné zaškoľovanie pedagógov a lektorov k zlepšeniu 

ich IT zručností.  

Jedným zo spôsobov, ktoré sa zaoberajú približovaním vedy a výskumu k žiakom a študentom sú 

projekty WiD161: 

▪ Vysokoškolská súťaž (Hochschulwettbewerb) – vysokoškolská súťaž pre študentov všetkých 

oblastí vedy a výskumu. Študenti navrhujú vedecký projekt na tému aktuálneho Roka vedy a 

zároveň musia odprezentovať výsledky svojho výskumu.  

 
161 https://www.wissenschaft-im-dialog.de/en/our-projects/ 

https://www.wissenschaft-im-dialog.de/en/our-projects/
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▪ Vytvor svoju školu (Make Your School) – študenti majú možnosť zlepšiť svoj každodenný školský 

život pomocou experimentov s programovaním a elektronikou. Takzvané „Hackdays“ prispievajú 

k zlepšeniu digitálneho vzdelávania. Tento projekt je pod patronátom Technickej univerzity 

v Braunschweigu. 

▪ Som vedec, dostaňte ma odtiaľto! (I'm a scientist, get me out of here!) – online vzdelávacia 

aktivita je vhodná pre žiakov od 5. ročníka (prvý stupeň nižšej strednej školy). Prostredníctvom 

rozhovorov a online platforiem sa môžu žiaci pýtať akékoľvek otázky vedcov a výskumníkov, a 

dozvedieť sa o ich každodennom pracovnom živote a aktuálnych výskumoch. Žiaci tiež môžu 

hlasovať za svojho obľúbeného vedca, ktorý môže získať cenu 500 € na investovanie do svojho 

vedeckého projektu. Idea tejto aktivity pôvodne vznikla v Spojenom kráľovstve, v Nemecku je 

financovaná BMBF.  

5.3.2.6.5 Veda, výskum a inovácie – príklady dobrej praxe zo Spolkovej republiky Nemecko pre 

Slovenskú republiku 

Nemecký prístup k rozvoju vedy, výskumu a inovácií môže byť inšpiratívny pre ostatné krajiny. V SRN 

existuje veľké množstvo rôznych iniciatív, programov alebo partnerstiev, zameraných na rozvoj vedy 

a výskumu. Väčšina z nich je financovaná štátom, Európskou úniou ale aj súkromnými zdrojmi, rôznymi 

nadáciami, prípadne kombináciou. Východiskom je najmä nastavenie krajiny na rozvoj hospodárstva 

a lepších životných podmienok obyvateľov. Seriózny postoj Nemecka k vede a výskumu ilustrujú:  

▪ viac ako 1 000 verejných a verejne financovaných inštitúcií pre vedu, výskum a vývoj, 

▪ 708 000 zamestnancov vo výskume a vývoji, vrátane 434 000 výskumných pracovníkov vo výskume 

a vývoji, 

▪ viac ako 400 výskumných a inovačných sietí a klastrov, 

▪ približne 46 600 patentových registrácií na celom svete (5. miesto), 

▪ výdavky na výskum a vývoj: 104 miliárd eur (2018)162. 

Ako konkrétne príklady dobrej praxe možno uviesť:  

▪ Plán výskumných štruktúr163 – od roku 2015 začal proces vytvorenia strategického nástroja na 

stanovenie priorít výskumnej politiky z dlhodobého hľadiska. Odborníci z rôznych oblastí 

posudzujú výskumy z hľadiska vedeckého potenciálu, sociálno-ekonomického alebo praktického 

hľadiska. Aktuálne projekty sú, okrem iných:  

 
162 https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/why-germany.html  
163 https://lnk.sk/ovi3  

https://www.research-in-germany.org/en/research-landscape/why-germany.html
https://lnk.sk/ovi3
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- výskum infekcií a boj proti infekčným chorobám,  

- elektrónová mikroskopia, ktorá môže dekódovať vlastnosti rôznych materiálov a zároveň 

vyvinúť nové materiály na rôzne použitia, napríklad v zdravotníckom sektore, 

-  výskum atmosféry, oblakov, vďaka čomu sa môže výrazne zlepšiť predikčná schopnosť 

klimatických modelov. 

▪ Stratégia federálnej vlády pre internacionalizáciu vzdelávania, vedy a výskumu164 - projekty 

venujúce sa globálnym význam sú príliš komplexné na to, aby ich každá krajina riešila iba na 

domácej pôde. BMBF preto vytvorilo východisko pre medzinárodné aktivity, prilákalo vedcov 

z rôznych krajín, ale i prepojilo výskumy v iných krajinách so svojimi. Medzinárodná spolupráca tak 

môže pomôcť Nemecku zlepšiť svoju konkurencieschopnosť v kontexte vedy a výskumu, ale 

i pomôcť v riešení globálnych problémov ako klimatická zmena, potravinová bezpečnosť alebo 

migrácia.  

5.3.2.6.6 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku 

▪ Slovenská republika má podobnú stratégiu v posilňovaní vedy a výskumu v podobe Plánu 

obnovy165. Avšak na rozdiel od SRN, ktoré už implementuje stratégiu v súčasnosti, Slovensko ešte 

len vytvorilo takýto plán a zatiaľ podporuje vedu a výskum v oveľa menšom rozsahu.  

▪ Ako inšpirácia môže slúžiť množstvo projektov pre odbornú i laickú verejnosť, zameraných na 

podporu vedy a výskumu. Každý občan Nemecka v akomkoľvek veku, ktorý má záujem o vedu, sa 

môže zapájať do diskusií s vedcami, vytvárať výskumné projekty do rôznych súťaží alebo sa len 

zabaviť na vedecko-zábavnej relácii Lesk & Rozum (Glitzern & Denken)166, v ktorej veda a výskum 

vedie tvorivý dialóg s umením a zábavou.  

▪ Nemecko je príkladom pripravenosti na digitalizáciu a technologické výzvy nasledujúcich rokov. 

Priemysel 4.0 je vhodné implementovať i na slovenskom trhu a aktívne vytvárať podmienky pre 

rozvoj vedy a výskumu. Tak bude zabezpečená konkurencieschopnosť krajiny, čo by mohlo znížiť 

odchod slovenských kvalifikovaných odborníkov do susedných krajín.  

▪ Podporovať spoluprácu vedeckých pracovníkov so školami podobne ako v programe I'm a scientist, 

get me out of here! Cieľom by boli konkrétne aktivity, prostredníctvom ktorých by sa odborníci 

naučili propagovať vedu deťom jazykom, ktorý im je blízky. Financie z programu by mali byť 

dostupné aj pre doktorandov, aby túto zručnosť nadobudli čo najskôr. 

 
164 https://lnk.sk/cqbw  
165 https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/veda-vyskum-inovacie/ 
166 https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/ausstellungen/glitzern-denken-das-
wissenschaftsvariete 

https://lnk.sk/cqbw
https://www.planobnovy.sk/kompletny-plan-obnovy/veda-vyskum-inovacie/
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/ausstellungen/glitzern-denken-das-wissenschaftsvariete
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/museum/ausstellungen/glitzern-denken-das-wissenschaftsvariete
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5.3.2.7  Spojené štáty americké – analýza NSP 2010 a SRI 2022 

Spojené štáty americké (ďalej len “USA”) boli ako inšpiratívna krajina z pohľadu vedy, výskumu 

a inovácií spracované v rámci Priebežnej správy č. 14 v marci 2022. Nižšie sú uvedené najdôležitejšie 

zistenia z tejto analýzy, príklady dobrej praxe a odporúčania pre Slovenskú republiku. 

Hlavnou hnacou silou trvalého nárastu v objeme výskumu a vývoja realizovaného v USA je výkonnosť 

podnikového výskumu a vývoja. Po úprave o infláciu rástol celkový výskum a vývoj v USA v rokoch 2010 

– 2017 mierne rýchlejšie ako hrubý domáci produkt (HDP) USA (s priemernými ročnými mierami rastu 

2,7 % a 2,2 %). Táto expanzia odráža zvyšujúcu sa znalostnú intenzitu hospodárskej súťaže medzi 

poprednými svetovými krajinami, ako aj dôležitú úlohu výskumu a vývoja pri riešení globálnych výziev, 

ako sú zdravie, životné prostredie a bezpečnosť. Spojené štáty americké a Čína predstavujú približne 

štvrtinu celkového globálneho výskumu a vývoja.167 

Súkromný sektor zostáva aj naďalej hlavným vykonávateľom a financovateľom amerického výskumu a 

vývoja, čo predstavuje 73 % celkového výkonu výskumu a vývoja v USA a 70 % jeho financovania v roku 

2017. Spojené štáty americké zostávajú svetovou špičkou v oblasti výskumu a vývoja (25 % globálnych 

investícií). Čína však konzistentne USA dobieha, pričom v poslednom období dosiahla rozpočet 496 

miliárd dolárov, čo predstavuje 23 % celosvetovej sumy. Zároveň priemerná ročná miera rastu je 

takmer trikrát vyššia ako v Spojených štátoch amerických. Globálna koncentrácia výsledkov výskumu a 

vývoja sa naďalej presúva zo Spojených štátov amerických a Európy do južnej Ázie a východnej a 

juhovýchodnej Ázie. 

Súčasné zloženie financovania výskumu a vývoja v USA 

Financovanie výskumu a vývoja možno kategorizovať podľa charakteru práce, ktorú podporuje: 

základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj. Celkové odhadované výdavky na výskum a vývoj v USA v 

roku 2019 (posledný rok, za ktorý sú dostupné údaje) boli 656,0 miliárd USD. Z tejto sumy bolo 

určených 107,8 miliardy USD (16,4 %) na základný výskum, 124,8 miliardy USD (19,0 %) na aplikovaný 

výskum a 423,4 miliardy USD (64,5 %) na vývoj.168 

 
167 Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons. National Science 
Foundation [online]. [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20203 
168 SARGENT, John F., Jr. U.S. Research and Development Funding and Performance: Fact Sheet [online]. 2021 
[cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://sgp.fas.org/crs/misc/R44307.pdf 

https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20203
https://sgp.fas.org/crs/misc/R44307.pdf
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Národná rada pre vedu – National Science Board (ďalej len “NSB”) V roku 1950 bola Zákonom o 

národnej vedeckej nadácii (The National Science Foundation) vytvorená Národná vedecká nadácia 

(National Science Foundation), pozostávajúca z Národnej vedeckej rady (National Science Board) 

a ďalších zložiek, ktorej úlohou je odporúčať a podporovať vykonávanie národných politík na podporu 

výskumu a vzdelávania v oblasti vedy a techniky. Okrem toho má Národná vedecká rada dve dôležité 

úlohy. Po prvé, stanovuje politiku Národnej vedeckej nadácie v rámci platných národných politík 

stanovených prezidentom a Kongresom. V tejto funkcii predstavenstvo identifikuje problémy, ktoré sú 

kritické pre budúcnosť Národnej vedeckej nadácie, schvaľuje strategické rozpočtové smerovanie a 

predloženie ročného rozpočtu Úradu pre riadenie a rozpočet a schvaľuje nové hlavné programy a 

ocenenia. Druhou úlohou Správnej rady je slúžiť ako nezávislý orgán poradcov prezidenta a Kongresu 

pre politické záležitosti týkajúce sa vedy a techniky a vzdelávania vo vede a technike. Okrem hlavných 

správ publikuje Národná vedecká rada aj príležitostné politické dokumenty alebo vyhlásenia o otázkach 

dôležitých pre vedu a inžinierstvo v USA. 

Nadácia pre informačné technológie a inovácie – The Information Technology and Innovation 

Foundation (ďalej len „ITIF“) je nezávislý neziskový, nestranný výskumný a vzdelávací inštitút založený 

v roku 2006. Medzi jeho podporovateľov patria korporácie, charitatívne nadácie a jednotliví 

prispievatelia a v roku 2022 získala Platinovú pečať transparentnosti Candid (Candid Transparency 

Seal). Oceňujú sa ňou firmy a organizácie za svoje neziskové aktivity. Poslaním ITIF je formulovať, 

hodnotiť a propagovať politické riešenia, ktoré urýchľujú inovácie a zvyšujú produktivitu s cieľom 

podporiť rast, príležitosti a pokrok. Cieľom ITIF je poskytovať tvorcom politík na celom svete 

vysokokvalitné informácie, analýzy a praktické odporúčania, ktorým môžu dôverovať. Za týmto účelom 

ITIF dodržiava vysoký štandard integrity výskumu s interným etickým kódexom založeným na 

analytickej prísnosti, originálnom myslení, politickom pragmatizme a redakčnej nezávislosti. 

ITIF sa zameriava na celý rad kritických otázok na priesečníku technologických inovácií a verejnej 

politiky – vrátane ekonomických otázok súvisiacich s inováciou, produktivitou a 

konkurencieschopnosťou; technologické otázky v oblasti informačných technológií a údajov, 

širokopásmových telekomunikácií, pokročilej výroby, biologických vied, poľnohospodárskej 

biotechnológie a čistej energie a zastrešujúce nástroje politiky týkajúce sa verejných investícií, 

regulácie, daní a obchodu. 

Zapája sa do politických diskusií priamo aj nepriamo tým, že predkladá politikom a ovplyvňovateľom 

údaje, analýzy, argumenty a návrhy na presadzovanie účinných inovačných politík. Prebiehajúce 

výskumné programy a vzdelávacie aktivity zahŕňajú: 
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▪ Stanovenie politického programu v oblasti technológií, inovácií a globálnej hospodárskej súťaže 

prostredníctvom tvorby pôvodných výskumných správ a analytických komentárov; 

▪ Formovanie verejnej diskusie organizovaním podujatí, prednášaním prejavov a prezentácií, 

poskytovaním oficiálnych svedectiev, zverejňovaním problémov v spravodajských médiách;  

▪ Poradenstvom tvorcom politík prostredníctvom priamej interakcie vo Washingtone, D.C. a ďalších 

hlavných mestách štátov, národných a regionálnych metropolách po celom svete – keďže analytici 

ITIF v posledných rokoch cestovali, aby sa zapojili do fór tvorby politík vo viac ako troch desiatkach 

miest na piatich kontinentoch.169 

5.3.2.7.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

Až 81 % investícií do vedy a výskumu v USA pripadá na päť obchodných sektorov a podsektorov: 

▪ Výroba chemikálií (vrátane farmaceutického priemyslu) predstavuje 19 % podnikového výskumu a 

vývoja, z čoho väčšina pochádza z farmaceutického priemyslu a priemyslu liečiv. 

▪ Výroba počítačov a elektronických produktov predstavuje 20 % výkonnosti podnikového výskumu 

a vývoja. 

▪ Výroba dopravných zariadení (vrátane automobilového a leteckého priemyslu) predstavuje 13 % 

výkonnosti podnikového výskumu a vývoja. 

▪ Informačné systémy (vrátane vydávania softvéru) tvoria približne 20 % výkonnosti podnikového 

výskumu a vývoja, z čoho dve pätiny boli v oblasti publikovania softvéru. 

▪ Profesionálne, vedecké a technické služby (vrátane navrhovania počítačových systémov a služieb 

vedeckého výskumu a vývoja) tvoria 9 % výkonnosti podnikového výskumu a vývoja. 

Spoločnosti míňajú miliardy dolárov na výskum a vývoj na výrobu najnovších a najžiadanejších 

produktov. Podľa podaní verejných spoločností tieto spoločnosti vynaložili v roku 2020 najvyššie 

výdavky na výskum a vývoj: 

▪ Amazon: 42,7 miliardy dolárov 

▪ Alphabet, Inc.: 27,6 miliardy dolárov 

▪ Huawei: 22,0 miliárd dolárov 

▪ Microsoft: 19,3 miliardy dolárov 

▪ Apple: 18,8 miliardy dolárov 

▪ Samsung: 18,8 miliardy dolárov 

 
169 Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons. The National Science 
Foundation [online]. [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20203/u-s-business-r-d 

https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20203/u-s-business-r-d
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▪ Facebook: 18,5 miliardy dolárov170 

5.3.2.7.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Úrad pre štatistiku práce (ďalej len „BLS“) pod Ministerstvom práce Spojených štátov amerických, 

v rámci metodológií projekcie zamestnanosti, ktorých výsledkom je aj príručka vývoja zamestnaní 

(Occupational Outlook Handbook),171 predpovedá trendy v desaťročných cykloch. Konkrétne táto 

metodológia aplikuje šesť krokov, ktoré skúmajú: pracovnú silu, agregovaný ekonomický rast, konečný 

dopyt po komoditách, údaje o vstupe a výstupe, produkciu a zamestnanosť priemyslu a napokon 

zamestnanosť a pracovné príležitosti. Každý krok je založený na samostatných postupoch, modeloch a 

súvisiacich predpokladoch. Spolu týchto šesť komponentov poskytuje analytický rámec používaný na 

vypracovanie podrobných prognóz zamestnanosti. 

Ak by sme chceli v Spojených štátoch amerických nájsť prognózu nových pracovných miest, 

vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom horizonte, dá sa k tomuto účelu využiť databáza 

Ministerstva práce Spojených štátov amerických O*NET.172 Databáza je súčasťou programu O*NET, 

ktorý je hlavným zdrojom informácií o zamestnaniach v krajine. Obsahuje informácie o stovkách 

štandardizovaných popisov špecifických pre jednotlivé povolania a databáza sa neustále aktualizuje. 

Informácie z tejto voľne dostupnej databázy sú stredobodom O*NET OnLine, interaktívnej aplikácie na 

objavovanie a vyhľadávanie povolaní. Databáza tiež poskytuje základ pre nástroje na prieskum kariéry, 

súbor cenných nástrojov hodnotenia pre zamestnancov, žiakov a študentov, ktorí chcú nájsť alebo 

zmeniť kariéru. Databáza predstavuje americký model „národnej sústavy povolaní,“ aj keď táto 

databáza je postavená na inom základe kompetenčného modelu a opisu pracovného miesta. V rámci 

prognózy nových a vznikajúcich pozícií v súvislosti s inováciami je možné v databáze nájsť: 

▪ Blockchain inžinierov, 

▪ Inžinierov informačnej bezpečnosti, 

▪ Digitálnych forenzných analytikov, 

▪ Penetračných testerov. 

 

 
170 KENTON, Will. Research and Development (R&D). Investopedia [online]. 19.06.2022 [cit. 2022-07-12]. 
Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/r/randd.asp 
171 Occupational Outlook Handbook. U.S. Bureau of labor statistics [online]. [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: 
https://www.bls.gov/ooh/home.htm 
172 O*NET OnLine. O*NET OnLine [online]. [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://www.onetonline.org/ 

https://www.investopedia.com/terms/r/randd.asp
https://www.bls.gov/ooh/home.htm
https://www.onetonline.org/
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5.3.2.7.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

Úrad pre štatistiku práce predpovedá, že IKT a matematické povolania zaznamenajú rýchly rast 

zamestnanosti, keďže sa očakáva silný dopyt po IT bezpečnosti a vývoji softvéru, čiastočne dôsledkom 

zvýšeného výskytu práce na diaľku vyvolanej pandémiou COVID-19. Očakáva sa, že dopyt po nových 

produktoch spojených s internetom vecí (IoT) a BigData analýz, prispeje k rýchlemu rastu 

zamestnanosti v týchto povolaniach, medzi ktoré patria štatistici, analytici informačnej bezpečnosti 

spolu s dátovými vedcami (Data scientists). Podľa prieskumu štatistiky zamestnanosti a miezd 

amerického Úradu pre štatistiku práce (BLS) sa počet pracovníkov v USA v najrelevantnejšej kategórii 

– počítačoví a matematickí pracovníci – za posledné dve desaťročia zvýšil o 40 % z 3,3 milióna 

pracovníkov v máji 2010 na 4,6 milióna pracovníkov do mája 2020.173 

V Spojených štátoch amerických existujú tradičné kvantitatívne techniky používané na predpovedanie 

požiadaviek na zručnosti, najmä projekcie budúcnosti práce, financované vládou. Na rozdiel od 

európskych modelov, v Spojených štátoch amerických projekcie nie sú vykonávané formou 

outsorcingu, ale vypracováva ich priamo štát. Americký model predpokladá poskytnutie akejsi 

generálnej projekcie a cielené analýzy si potom vykonávajú jednotlivé firmy.  

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.  

5.3.2.7.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

Úrad pre štatistiku práce (U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)) pod Ministerstvom práce Spojených 

štátov amerických je úradom zodpovedným za sledovanie aktivity na trhu práce, pracovných 

podmienok, zmien cien a produktivity v ekonomike USA pomocou rôznych metodológií a nástrojov na 

 
173 EZELL, Stephen. Assessing the State of Digital Skills in the U.S. Economy [online]. 29.11.2021 [cit. 2022-07-12]. 
Dostupné z: https://itif.org/publications/2021/11/29/assessing-state-digital-skills-us-economy/ 

https://itif.org/publications/2021/11/29/assessing-state-digital-skills-us-economy/
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zber súvisiacich údajov. Jedným z výstupov, ktoré periodicky vypracováva, sú Projekcie zamestnanosti 

(Employment Projections), ktoré poskytujú prognózy vývoja zamestnaní a kompetencií na obdobie 10 

rokov. Aktuálny výstup z 8. septembra 2021 predpokladá, že celková zamestnanosť vzrastie zo 153,5 

milióna na 165,4 milióna v priebehu desaťročia 2020 – 30, čo predstavuje nárast o 11,9 milióna 

pracovných miest. 

Očakáva sa, že najrýchlejšie sa zvýši zamestnanosť v sektore voľného času a služieb, pričom bude do 

značnej miery poháňaný rastom oživenia, zatiaľ čo sektor zdravotníctva a sociálnej pomoci podľa 

prognóz vytvorí najviac nových pracovných miest. Spomedzi skupín povolaní sa predpokladá, že 

najrýchlejší rast počtu pracovných miest zaznamenajú profesie podporujúce zdravotnú starostlivosť. 

Prieskum pracovných požiadaviek/Occupational Requirements Survey (ďalej len „ORS“), je 

produktom agentúry BLS a 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. 

5.3.2.7.5 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

Veľká časť vedy a výskumu v USA prebieha na univerzitách. V posledných rokoch sa univerzity stávajú 

čoraz podnikavejšími, o čom svedčí ich rýchla eskalácia smerom k transferu technológií, čo je proces, 

ktorým sa technológie vyvinuté univerzitami komercializujú. Komerčne orientované aktivity univerzít 

sú napriek tomu riskantné a kontroverzné, čiastočne stimulované priaznivým politickým prostredím 

pre patentovanie a udeľovanie licencií, ako aj zvýšenou súťažou o obmedzené zdroje. Je však 

nepravdepodobné, že sa tento trend zvráti, a preto je potrebný výskum na informovanie o 

zodpovednej praxi. Táto štúdia skúma vplyv základných zdrojov výskumu a vývoja na univerzitné 

licencovanie pre malé a veľké spoločnosti, dve dôležité, ale odlišné formy licenčnej činnosti. Ponúkajú 

sa dôsledky zistení pre politiku a prax.174 

Národná rade pre vedu – National Science Board (ďalej len “NSB”) prostredníctvom Národnej 

vedeckej nadácie poskytuje možnosti financovania projektov vedy a výskumu pre vzdelávací systém K-

12 napríklad s cieľom podporiť dlhodobú spoluprácu medzi univerzitami, komunitnými vysokými 

školami, školskými obvodmi a priemyselnými partnermi či na zapojenie vysokoškolských študentov 

 
174 POWERS, Joshua B. R&D Funding Sources and University Technology Transfer: What Is Stimulating Universities 
to Be More Entrepreneurial? [online]. 2004 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: 
https://link.springer.com/article/10.1023/B:RIHE.0000010044.41663.a0 

https://link.springer.com/article/10.1023/B:RIHE.0000010044.41663.a0
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z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) do vzdelávacieho procesu na 

stredných školách formou lektorstva.175 

5.3.2.7.6 Veda, výskum a inovácie - príklady dobrej praxe z USA pre Slovenskú republiku 

WILSON CENTER 

Wilsonovo centrum je kľúčové národné nezávislé politické fórum na riešenie globálnych problémov 

prostredníctvom nezávislého výskumu a otvoreného dialógu s cieľom informovať politickú komunitu o 

nápadoch, ktoré možno realizovať. Wilsonovo centrum prináša nové myslenie a hlboké odborné 

znalosti k najnaliehavejším politickým výzvam, ktorým dnes USA čelí. Spája vedcov, aby vytvorili 

globálny dialóg o myšlienkach, na základe ktorých môže konať Kongres spojených štátov, 

administratíva a medzinárodná politická komunita. V roku 2019 bolo Wilsonovo centrum vyhlásené za 

najlepší „Think Tank“ v oblasti regionálnych štúdií na svete. 

V rámci programu zameraného na vedu a technológie – Science and Technology Innovation, vznikol na 

pôde Wilsonovho centra projekt otvorenej vedy „Think Tank“. Ide o iniciatívu zameranú na znižovanie 

nákladov na výskum a vynálezy176. Hardvér s otvoreným zdrojovým kódom podporuje spoluprácu tým, 

že zverejňuje objavy, takže každý ich môže študovať, upravovať, distribuovať, vyrábať a predávať.  

Nadácia pre informačné technológie a inovácie - The Information Technology and Innovation 

Foundation (ďalej len „ITIF“) je nezávislý neziskový, nestranný výskumný a vzdelávací inštitút založený 

v roku 2006. Medzi jeho podporovateľov patria korporácie, charitatívne nadácie a jednotliví 

prispievatelia. V roku 2022 získala Platinovú pečať transparentnosti. Poslaním ITIF je formulovať, 

hodnotiť a propagovať politické riešenia, ktoré urýchľujú inovácie a zvyšujú produktivitu s cieľom 

podporiť rast, príležitosti a pokrok. Cieľom ITIF je poskytovať tvorcom politík na celom svete 

vysokokvalitné informácie, analýzy a praktické odporúčania, ktorým môžu dôverovať. Za týmto účelom 

ITIF dodržiava vysoký štandard integrity výskumu s interným etickým kódexom založeným na 

analytickej prísnosti, originálnom myslení, politickom pragmatizme a redakčnej nezávislosti. 

Národná rada pre vedu – National Science Board stanovuje politiku Národnej vedeckej nadácie v 

rámci platných národných politík stanovených prezidentom a Kongresom a slúži ako nezávislý orgán 

 
175 Funding Search. The National Science Foundation [online]. [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: 
https://beta.nsf.gov/funding/opportunities?f%5B0%5D=student_educator_eligibility%3Ak12 
176 https://www.wilsoncenter.org/thing-tank 

https://beta.nsf.gov/funding/opportunities?f%5B0%5D=student_educator_eligibility%3Ak12
https://www.wilsoncenter.org/thing-tank
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poradcov prezidenta a Kongresu pre politické záležitosti týkajúce sa vedy a techniky a vzdelávania vo 

vede a technike.  

5.3.2.7.7 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku  

Veda a výskum sú na Slovensku dlhodobo spájané najmä s finančnými problémami. Jedná sa o nízku 

finančnú podporu zo strany štátu, súkromného sektora a medzinárodných grantových schém 

(výnimkou sú štrukturálne fondy EÚ). Celková finančná podpora nie je rozdeľovaná v súlade s 

dlhodobými potrebami výskumu, rozvoja poznania a štátu a rozdeľovanie je negatívne ovplyvňované 

krátkodobými/lokálnymi politickými a ekonomickými záujmami.177 

Jeden z prístupov hľadania ideálneho modelu financovania vedy a výskumu by bola rozumná analýza 

financovania vedy v krajinách, ktoré sú podľa najdôležitejších kritérií vrátane svetových 

scientometrických kritérií najúspešnejšie vo vede a výskume. Určite sú rozdiely medzi modelmi 

financovania v najúspešnejších štátoch, ktoré vyplývajú z histórie, tradície výskumu a vzdelávania, 

veľkosti štátu, ekonomickej sily a jeho geopolitickej situácie.178 

Napriek tomu, že je v podstate nemožné porovnávať vedu a výskum v USA a na Slovensku, v súlade 

s vyššie spomenutým by vzorom pre Slovenskú republiku mohol byť napríklad model financovania 

(verejné a súkromné zdroje) vedy a výskumu.  

Problémom súkromných zdrojov je, že mnohé medzinárodné spoločnosti uprednostňujú podporu vedy 

a výskumu v materských krajinách a veda a výskum sa realizujú skôr v menších a lokálnejších 

spoločnostiach (napr. výskum a vývoj v segmente automobilového priemyslu je na Slovensku nereálny, 

avšak v klasických strojárskych firmách je v tejto oblasti veľký potenciál).  

Na Slovensku z 35-tich VŠ máloktoré (prípadne len marginálne) prinášajú adekvátny pokrok v poznaní 

a pomoc spoločnosti a hospodárstvu. Na magisterskom a doktorandskom stupni vysokoškolského 

vzdelávania by mali učiť len tí, ktorí sa dostatočne podieľajú na výskume.179 

 
177 MOCZO, Peter. Problémy a možnosti vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku [online]. In: . 8. november 
2018 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://lnk.sk/chnf  
178 KOLENIČOVÁ, Denisa. Peter Moczo: Najsilnejšou stránkou vedy na Slovensku sú talentovaní a pracovití 
vedci. Veda na dosah [online]. 17. mája 2021 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://lnk.sk/ce36  
179 MOCZO, Peter. Problémy a možnosti vedy, výskumu a vzdelávania na Slovensku [online]. In: . 8. november 
2018 [cit. 2022-07-12]. Dostupné z: https://www.learned.sk/wp-content/uploads/2018/11/Problemy-a-
moznosti-vedy-vyskumu-a-vzdelavania-na-Slovensku.pdf 

https://lnk.sk/chnf
https://lnk.sk/ce36
https://www.learned.sk/wp-content/uploads/2018/11/Problemy-a-moznosti-vedy-vyskumu-a-vzdelavania-na-Slovensku.pdf
https://www.learned.sk/wp-content/uploads/2018/11/Problemy-a-moznosti-vedy-vyskumu-a-vzdelavania-na-Slovensku.pdf
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5.3.2.8 Nový Zéland - analýza NSP 2010 a SRI 2022  

5.3.2.8.1 Inovácie v odvetviach hospodárstva 

Nový Zéland si uvedomuje dôležitosť inovácií pre ekonomickú výkonnosť a rast. Na získanie 

ekonomických výhod z vedy, výskumu a inovácií je potrebná  synergia medzi vedcami 

a zamestnávateľmi. Cieľom novozélandskej stratégie pre výskum, vedu a inovácie je zabezpečiť 

napredovanie k produktívnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti krajiny, ktorá bude usmerňovať 

smerovanie vládnych investícií do vedy, výskumu a inovácií. Jej cieľom je vybudovanie globálneho 

inovačného centra, ktoré bude generátorom nových nápadov pre produktívnu, udržateľnú a inkluzívnu 

budúcnosť. Udržateľnosť spočíva v rešpektovaní toho, že zdroje, životné prostredie a ľudia sú spájaní 

spôsobom, ktorý rešpektuje ich hodnotu dnes i v budúcnosti.  

Stratégia navrhuje, aby sa Nový Zéland naďalej zameriaval na: 

▪ excelentnosť a vplyv výskumu a inovácií na podporu sieťovania, rozvoj nápadov a zdrojov;  

▪ dosiahnutie cieľa, aby bol Nový Zéland magnetom pre talenty, aby sa krajina rozvíjala, prilákala a 

udržala si najlepších mysliteľov sveta;  

▪ posilnenie prepojenia medzi výskumom a inováciami; 

▪ rozvoj inovatívnych startupov a inovačných aktivít v strategických oblastiach;  

▪ efektívnu prácu v rámci stratégie Te Ao Māori;  

▪ zabezpečenie silného a kvalitného fungovania výskumných inštitúcií a infraštruktúry na Novom 

Zélande. 

5.3.2.8.2 Prognózovanie nových kľúčových kompetencií 

Nový Zéland spravuje zoznam z dlhodobého hľadiska nedostatkových zručností  (tzv. long term skill 

shortage list). Tento zoznam identifikuje v celej krajine zamestnania, u ktorých eviduje nedostatok 

pracovných síl. Ide zvyčajne o zručnosti stredne až vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Pracovné 

miesta v zdravotníctve a sociálnych službách v tomto zozname dominujú spolu s pozíciami v obchode 

a strojárstve. 

V súčasnosti možno definovať 7 trendov, ktoré ovplyvnia pracovný život na Novom Zélande v 

nasledujúcich 20-tich rokoch:  

  

https://skillshortages.immigration.govt.nz/assets/uploads/long-term-skill-shortage-list.pdf
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1. Etická automatizácia práce  

Posledné štúdie zamerané na automatizáciu pracovných miest na Novom Zélande preukázali, že v 

približne 60 % zamestnaní bude tretina z pracovných úloh plne automatizovaná a takmer 5 % 

zamestnaní bude automatizovaných úplne. Zamestnávatelia na Novom Zélande budú automatizovať 

bežné a opakujúce sa úlohy a súčasne zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov, aby mohli vykonávať 

kvalifikovanejšie úlohy. Umelá inteligencia bude pomáhať zamestnancom pri plnení ich každodenných 

pracovných úloh. Takéto trendy spoločne pomôžu firmám naplno využiť ich potenciál.  

2. Kultúra zameraná na ľudí  

V priebehu nasledujúcich 20 -tich rokov sa bude kultúra podnikov viac zameriavať na ľudí najmä kvôli 

externým faktorom, ako napr. nedostatok zručností u zamestnancov a následný zvýšený konkurenčný 

tlak na talenty. Zamestnanci môžu očakávať, že budú mať viac flexibility, možnosť dlhodobého 

kariérneho rozvoja a zvyšovania kvalifikácie, ktoré im zamestnávatelia poskytnú s cieľom získať a udržať 

si najlepšie talenty. Zamestnanci vo firmách budú najväčším zdrojom konkurenčných výhod.  

3. Pracovisko zamerané na blahobyt  

Na základe štúdie „Výhľad blahobytu“, tzv. Wellbeing Budget 2019, bude v budúcnosti 

uprednostňované predovšetkým duševné zdravie a hlbšie životné ciele. Do budúcna sa bude na 

pracoviskách podporovať myšlienka, že samotná finančná prosperita nie je dostatočným meradlom 

kvality života. Štandardom sa stanú flexibilná práca, ročná dovolenka, programy zamerané na podporu 

blahobytu na pracovisku, ktoré zamestnancom umožnia lepšie sa o seba starať. Táto myšlienka bude 

prínosom aj pre firmy, čo sa prejaví v lepšom udržaní a zapojení zamestnancov a zvýši sa ich 

produktivita, inovácie a nakoniec zisk.  

4. Umelá inteligencia zlepší výsledky rozmanitosti  

V budúcnosti sa budú sofistikovanejšie riešenia umelej inteligencie využívať na skríning žiadostí o 

zamestnanie, napríklad na vytvorenie užších zoznamov záujemcov, hodnotenie výkonov, posudzovanie 

nadbytočnosti. Umelá inteligencia dokáže urobiť nestranné rozhodnutia, ktoré povedú k rozmanitejším 

a inkluzívnejším pracoviskám.  
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5. Staršia pracovná sila  

Za posledných 20 rokov pracovná sila na Novom Zélande starla. V roku 2039 sa predpokladá, že 9,8 % 

pracovnej sily bude vo veku 65 rokov a viac. Zamestnávatelia si uvedomia prínosy starších pracovníkov 

a budú sa aktívne usilovať ich prilákať, zaujať a udržať.  

6. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa zníži  

V posledných rokoch sa Nový Zéland zaviazal k odstráneniu rozdielov v odmeňovaní žien a mužov vo 

všetkých organizáciách verejných služieb a na súkromný sektor je vyvíjaný väčší tlak, aby zabezpečil 

rovnosť v odmeňovaní. Pokiaľ ide o budúcnosť, väčšia transparentnosť platov, umelá inteligencia 

a nestranný skríning žiadostí napomôže k minimalizácii rozdielov v odmeňovaní žien a mužov.  

7. Spolupracujúce pracoviská  

Za posledných 20 rokov jedinečný prístup Novozélanďanov pomohol organizáciám a profesiám 

prosperovať. V budúcnosti sa práca stane zložitejšou a bez tradičných hierarchických štruktúr 

v organizáciách. Očakávané sú prierezové funkčné operačné modely, ktoré umožnia ľuďom vzájomne 

spolupracovať na obohatení inovácií, tvorivosti, produktivity a efektívnosti. Zavedenie takéhoto 

prístupu prinesie novozélandskej spoločnosti konkurenčnú výhodu na globálnom trhu.  

5.3.2.8.3 Identifikácia nových zručností, kľúčových kompetencií na základe výskumu, inovácií, 

budúcich trendov 

Novozélanský Sustainable Business Council zdôrazňuje posun v zručnostiach, ktoré budú v budúcnosti 

vyžadované od zamestnancov. Narastá trend smerom k podpore mäkkých zručností. Druhý trend je 

zameraný aj na technologické zručnosti, ktoré neobvykle zaostávajú za emocionálnou inteligenciou. 

„Sustainable Business Council“ zaradil zručnosti do dvoch kategórií:  

Zručnosti, ktoré budú viac vyhľadávané:  

▪ Analytické myslenie a inovácie  

▪ Aktívne učenie a stratégie učenia 

▪ Kreativita, originalita a iniciatíva 

▪ Návrh technológie a programovanie  

▪ Kritické myslenie a analýza  

https://innovationfund.co.nz/images/Westpac-Innovation-Fund_Future-of-Work_Final-V2.pdf
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▪ Komplexné riešenie problémov  

▪ Vodcovstvo a spoločenský vplyv  

▪ Emocionálna inteligencia  

▪ Uvažovanie, riešenie problémov a prezentácia 

▪ Systémová analýza a hodnotenie  

Zručnosti, ktorých dôležitosť postupne poklesne:  

▪ Manuálna zručnosť, vytrvalosť a presnosť  

▪ Pamäťové, verbálne, sluchové a priestorové schopnosti  

▪ Hospodárenie s finančnými, materiálnymi zdrojmi  

▪ Inštalácia a údržba technológie  

▪ Čítanie, písanie, matematika a aktívne počúvanie  

▪ Manažment personálu  

▪ Kontrola kvality a povedomie o bezpečnosti  

▪ Koordinácia a riadenie času  

▪ Zrakové, sluchové a rečové schopnosti  

▪ Použitie, monitorovanie a kontrola technológie. 

5.3.2.8.4 Prognózovanie nových pracovných miest, vznikajúcich na základe inovácií v dlhodobom 

horizonte 

Strednodobý až dlhodobý výhľad zamestnanosti: výhľad do roku 2028  

Prognózy zamestnanosti sú založené na modeli Computable General Equilibrium vyvinutom 

spoločnosťou Business and Economic Research Ltd. pre potreby Ministerstva pre podnikanie, inovácie 

a zamestnanosť, podľa priemyselných odvetví, zamestnaní a zručností do roku 2028. 180 

Kľúčové body:  

▪ Do roku 2028 pribudne na trhu práce ročne v priemere 39 400 nových pracovníkov. Predpokladá 

sa, že zamestnanosť stúpne ročne o 1,4 %.  

▪ Stabilný ekonomický rast podporuje rast zamestnanosti – očakáva sa priemerný ročný rast HDP 2,7 

% (do roku 2023), respektíve 2,5 % v období rokov 2023 – 28.  

 
180 Medium to long-term employment projections: Looking ahead to 2028 [online]. 2019.[cit. 2022-02-19]. 
Dostupné na internete: https://lnk.sk/mfrs  

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://lnk.sk/mfrs
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▪ Predpokladá sa, že najväčší rast zamestnanosti zaznamenajú pracovné oblasti maloobchod, 

ubytovacie a stravovacie služby, obchodné služby a stavebníctvo. Tieto odvetvia každoročne 

vygenerujú 17 500 zamestnancov do roku 2028.  

▪ Predpokladá sa ročný dopyt po vysokokvalifikovaných zamestnaniach na priemernej úrovni 

22 800. Rast zamestnanosti bude v predpovedanom období najsilnejší v prípade 

vysokokvalifikovaných zamestnaní a najslabší v prípade zamestnaní so základným vzdelaním (4 100 

ročne).  

Najrýchlejšiu ročnú mieru rastu zamestnanosti bude mať oblasť doprava, pošta a skladovanie 

(logistika) – ide o 2,3 %, ale iba 2 700 nových zamestnancov ročne, keďže ide o menší sektor. Pokiaľ ide 

o absolútne čísla, najvyšší rast nových pracovníkov za rok sa očakáva v maloobchode a ubytovaní (6 600 

a 1,7 %), v obchodných službách (6 100 a 1,7 %), a stavebníctve (4 800 a 1,7 %). Rast zamestnanosti 

podporí rast výdavkov domácností, investície do bývania a cestovného ruchu. Predpokladá sa tiež silný 

rast exportu.  

V sledovanom období bude rast zamestnanosti najnižší v primárnom sektore. Slabý až mierny rast sa 

predpokladá vo verejnom sektore. Rast zamestnanosti bude najsilnejší pre vysokokvalifikované 

zamestnania vrátane manažérov a odborníkov, o ktorých sa predpokladá, že budú predstavovať asi 58 

% z celkového rastu zamestnanosti za desať rokov do roku 2028. V rámci tejto skupiny najrýchlejší 

ročný rast zaznamenajú manažéri v oblasti reklamy, vzťahov s verejnosťou, predaja a IKT. Do roku 2028 

sa zamestnanosť vo vysokokvalifikovaných zamestnaniach zvýši o 228 000.  

Príležitostí pre pracovníkov so základnou kvalifikáciou bude menej, s ročným rastom zamestnanosti 

1,0 % za desať rokov do roku 2028. Najrýchlejšie rastúcimi zamestnaniami v tejto oblasti budú vodiči, 

stavební a banskí robotníci. Tieto zamestnania budú tvoriť asi 35 % z celkového počtu 41 400, čo 

predstavuje celkovú zamestnanosť v tejto skupine za desaťročné obdobie.  

5.3.2.8.5 Spôsoby implementácie inovácií, výsledkov vedy a výskumu do vzdelávacích programov 

Systém vedy, výskumu a inovácií na Novom Zélande tvoria ľudia, inštitúcie (vrátane výskumných 

organizácií a podnikov) a infraštruktúra. Proces výskumu a inovácií sa spolieha na plynulé prepojenia 
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medzi komponentmi systému. Tieto spojenia sú kľúčovou témou stratégie pre výskum, vedu a inovácie. 

V Novom Zélande sú spojenia založené na šiestich princípoch.181 

1. Inštitúcie  

Asi 4 000 zamestnávateľov na Novom Zélande potvrdilo, že sa venujú výskumu, vývoju a inováciám. 

Nový Zéland má tiež 8 univerzít, 7 výskumných ústavov (Crown Research Institutes) a množstvo 

nezávislých výskumných organizácií venujúcich sa výskumnej činnosti.  

2. Infraštruktúra  

Výskumná a inovačná infraštruktúra je umiestnená v podnikoch a výskumných inštitúciách. Vláda 

priamo podporuje niektoré ich veľké časti.  

3. Ľudia  

Okrem študentov má Nový Zéland okolo 20 000 výskumných pracovníkov na plný úväzok, z ktorých asi 

40 % pracuje v súkromnom sektore. Ľudia sú základom výskumu, vedy a inovácií. Nový Zéland sa 

zameriava na rozvoj, prilákanie a udržanie vynikajúcich výskumných pracovníkov, ako aj zvýšenie 

rozmanitosti svojich výskumníkov a zabezpečenie príležitostí pre komunitu Maouriov.  

4. Investície  

Vláda aj zamestnávatelia investujú do novozélandského systému vedy, výskumu a inovácií a tieto 

investície musia podľa stratégie naďalej rásť. Investície do výskumu, vedy a inovácií prebiehajú v troch 

horizontoch: „generovanie nových nápadov“, „rozvoj nových nápadov“ a „využívanie osvedčených 

nápadov“.  

5. Vláda  

Vláda v tomto systéme zohráva úlohu pri stanovení celkovej stratégie a smerovania, investuje do tejto 

oblasti, má vo vlastníctve niektoré inštitúcie venujúce sa výskumu a vývoju. Vláda a verejné služby, 

ktoré poskytuje, sú tiež dôležitým používateľom výskumu a inovácií s cieľom poskytovať lepšie a 

 
181 Medium to long-term employment projections: Looking ahead to 2028 [online]. 2019.[cit. 2022-07-19]. 
Dostupné na internete: https://skillshortages.immigration.govt.nz/assets/uploads/long-term-skill-shortage-
list.pdf 

https://skillshortages.immigration.govt.nz/assets/uploads/long-term-skill-shortage-list.pdf
https://skillshortages.immigration.govt.nz/assets/uploads/long-term-skill-shortage-list.pdf


699 

efektívnejšie verejné služby v rámci sociálnych, zdravotných a environmentálnych funkcií. Ministerstvo 

pre podnikanie, inovácie a zamestnanosť funguje ako správca systému vo všetkých doménach výskumu 

a koná v mene vlády.  

6. Regulácia  

Regulačné systémy prispievajú k napĺňaniu niektorých kľúčových cieľov tejto stratégie. Môžu to byť 

konkrétne činnosti, napr. podpora inovatívneho leteckého priemyslu alebo všeobecnejšie, ako napr. 

umožnenie bezplatnej transakcie vedomostí a myšlienok medzi výskumnými inštitúciami a podnikmi a 

silný systém komercializácie.  

Synergiou spojení je možné zabezpečiť implementáciu inovácií, výsledkov vedy a výskumu do 

vzdelávacích programov, pričom najdôležitejšiu úlohu zohráva vláda.  

5.3.2.8.6 Veda, výskum a inovácie – príklady dobrej praxe z Nového Zélandu pre Slovenskú republiku 

Passive Resistance to Climate Change je projekt, ktorý získal ocenenie zlatý status za výskum v oblasti 

využitia udržateľnej energie komunity Parihaka v Taranaki, spolupracujúcou s výskumníkmi z Massey 

University. Cieľom bolo určiť, ktorý obnoviteľný zdroj energie by bol najvhodnejší na zásobovanie 

komunity elektrinou. V rokoch 2014 až 2016 boli využívané monitorovacie zariadenia na meranie 

spotreby energie, ako aj ďalšie zariadenia na meranie miestnych obnoviteľných zdrojov energie – vody, 

vetra a slnka. Zariadenia boli pripojené k elektromerom v domácnostiach, ktoré monitorovali spotrebu 

energie, čo viedlo k energeticky efektívnejšiemu správaniu.182 

Ku koncu roka 2017 boli komunite prezentované počiatočné zistenia výskumu a informácie o rôznych 

možnostiach obnoviteľných energií. Prezentácia načrtla silné a slabé stránky každej možnosti, ako aj 

všetky faktory, ktoré by domácnosti mali vziať do úvahy predtým, ako sa zaviažu k vybranému systému 

obnoviteľnej energie. Parihaka je príkladom spôsobu, akým sa svet musí rýchlo posunúť od fosílnych 

palív k obnoviteľnej energii. Štúdia priniesla ďalšie zistenia, napríklad o možnostiach znižovania 

skleníkových plynov, vďaka ktorým sa komunita môže stať vzorom pre ostatné. 

Flip the Fleet je celonárodný projekt, ktorého cieľom je dostať viac obyvateľov za volant elektrického 

vozidla. Viac ako 800 registrovaných vodičov elektrických vozidiel (ďalej len „EV“) a hybridných 

 
182 Monitoring energy use to create a sustainable eco-community [online].[cit. 2022-07-19]. Dostupné na 
internete: https://lnk.sk/quww  

https://lnk.sk/quww
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elektrických vozidiel/Plug-in Hybrid Electric Vehicles, (ďalej len „PHEV“) sa zúčastňuje projektu tým, že 

každý mesiac nahráva údaje o výkone svojich vozidiel na webovú stránku Flip the Fleet. Podrobnosti, 

ako je vzdialenosť, ktorú vodiči prešli, efektívnosť z hľadiska prejdených kilometrov za kWh, náklady na 

vlastníctvo EV a ako dobre fungujú batérie vozidla v priebehu času, analyzuje Flip the Fleet, čo prináša 

zaujímavé výsledky o výhodách vlastníctva EV alebo PHEV.  

Od spustenia Flip the Fleet v júni 2017 priniesol projekt niekoľko zaujímavých zistení. Objavil vadu v 

aute Nissan Leaf, v ktorom sa batérie v 30kWh verzii Nissanu Leaf vybíjajú trikrát rýchlejšie ako vo verzii 

24kWh Nissan Leaf. Na Novom Zélande je väčšina registrovaných elektrických vozidiel Nissan Leaf, až 

14 % všetkých registrovaných elektromobilov tvorí verzia 30kWh Nissan Leaf. Nissan bol o zisteniach 

informovaný a problém rieši.183 

5.3.2.8.7 Návrhy systémových opatrení pre Slovenskú republiku 

Slovenská republika by sa v budúcnosti mala zamerať predovšetkým na spoluprácu a koordináciu pri 

realizovaní všetkých opatrení, tak ako v príklade Nového Zélandu. Vláda Nového Zélandu nezabúda na 

spojenia jednotlivých článkov, ktoré sú súčasťou krajiny a dokáže zabezpečiť ich synergiu. Práve to je 

dôležitým krokom k správnemu fungovaniu krajiny a jej prosperite v každej oblasti.  

Slovenská republika by sa mala inšpirovať inovatívnymi projektami zahraničných krajín, ktoré sú 

zamerané predovšetkým na udržateľnosť a životné prostredie. Ochrana životného prostredia je 

v súčasnej dobe jednou z najaktuálnejších tém. Znižovanie emisií by malo byť prioritou. Vláda by sa 

mala vo zvýšenej miere usilovať o finančné prostriedky z grantov Európskej únie na podporu 

inovatívnych projektov a na rozvoj slovenského podnikateľského prostredia.  

5.4 Vybrané vyhodnocované ukazovatele pre vedu, výskum a inovácie vo 

vybraných inšpiratívnych krajinách  

Rovnako ako EÚ vydáva každoročne publikáciu European Innovation Scoreboard (EIS), WIPO - World 

Intellectual Property Organization (Svetová organizácia duševného vlastníctva) - ako agentúra OSN so 

193 členskými štátmi vydáva každoročne Global Innovation Index (GII)184. Najnovšia, 14. edícia – Global 

Innovation Index 2021 (Globálny inovačný index) – poskytuje podrobné metriky inovácií 132 

krajín/ekonomík, ktoré reprezentujú 93,5% svetovej populácie a 97,4% svetového HDP. GII pomáha 

 
183 Flip the Fleet [online].[cit. 2022-07-19]. Dostupné na internete: https://lnk.sk/tco1  
184 https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/index.html 

https://lnk.sk/tco1
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/index.html
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vytvárať prostredie, ktoré neustále vyhodnocuje inovačné faktory. Pozostáva z troch indexov: Celkové 

skóre GII je priemerom skóre vstupných a výstupných podindexov. Podindex inovačných vstupov sa 

skladá z piatich pilierov, ktoré zachytávajú prvky národného hospodárstva, ktoré umožňujú inovačné 

činnosti: 

1. inštitúcie,  

2. ľudský kapitál a výskum, 

3. infraštruktúra, 

4. sofistikovanosť trhu, 

5. podniková sofistikovanosť. 

Podindex inovačných výstupov poskytuje informácie o výstupoch, ktoré sú výsledkom inovačných 

činností.  

Existujú dva výstupné piliere: 

1. znalostné a technologické výstupy, 

2. kreatívne výstupy. 

Hoci výstupný podindex zahŕňa iba dva piliere, má pri výpočte celkového skóre GII rovnakú váhu ako 

vstupný podindex. 

Poznámka. Jednotlivé piliere sa skladajú z hodnotenia konkrétnych oblastí, vplývajúcich na inovačné aktivity. 

Konkrétne: INŠTITÚCIE - Politické prostredie; Regulačné prostredie; Podnikateľské prostredie; ĽUDSKÝ KAPITÁL 

A VÝSKUM - Základné vzdelávanie; Terciárne vzdelávanie; Výskum a vývoj (R&D); INFRAŠTRUKTÚRA - Informačné 

a komunikačné technológie (IKT); Všeobecná infraštruktúra; Ekologická udržateľnosť; TRHOVÁ 

SOFISTIKOVANOSŤ - Úverové investície; Obchod, hospodárska súťaž a rozsah trhu; PODNIKOVÁ 

SOFISTIKOVANOSŤ - Znalostní pracovníci; Inovačné prepojenia; Absorpcia vedomostí; VEDOMOSTNÉ A 

TECHNOLOGICKÉ VÝSTUPY - Tvorba vedomostí; Vplyv vedomostí; Šírenie vedomostí; KREATÍVNE VÝSTUPY - 

Nehmotný majetok; Kreatívne tovary a služby; Online kreativita. Tiež je potrebné poznamenať, že pre rôzne 

úpravy/zmeny modelu GII/základných ukazovateľov a metód merania je medziročné porovnávanie GII 

problematické. Metodika zberu a spracovania dát je veľmi podobná metodike EIS, aj keď sú odlišnosti vo 

voľbe niektorých indikátorov. 
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Údaje v nasledovnej tabuľke udávajú umiestnenie krajín ako v celkovom skóre, tak v jednotlivých 

pilieroch v rámci všetkých 132 hodnotených ekonomík. 

Tabuľka č. 130 Vyhodnotnie ekonomík vybraných krajín podľa jednotlivých pilierov 

Kraji

na 

Celkové 

umiestne

nie GII 

Inštitúc

ie 

Ľudsk

ý 

kapitá

l & 

výsku

m 

Infraštrukt

úra 

Sofistikovan

osť trhu 

Obchodná 

sofistikovan

osť 

Vedomost

né a 

technologi

cké 

výstupy 

Kreatív

ne 

výstupy 

CZ 24 32 33 19 50 25 12 22 

FR 11 19 16 17 17 19 16 6 

PL 40 38 37 41 60 38 36 50 

NL 6 6 14 16 31 5 7 7 

AT 18 16 7 7 40 15 19 22 

DE 10 17 3 21 20 12 9 11 

US 3 12 11 23 2 2 3 12 

NZ 26 4 17 22 14 30 39 23 

SVK 37 39 58 39 73 43 30 43 

Zdroj: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/index.html 

Pri koncentrácii na posúdenie inovačnej výkonnosti nie z pohľadu celej ekonomiky, ale iba na oblasť 

vzdelávania a výskumu, je potrebné venovať pozornosť detailnejšej štruktúre druhého piliera – Ľudský 

kapitál & výskum. Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o umiestnení krajín vo všetkých oblastiach, 

sledovaných v tomto pilieri. Údaje v jednotlivých stĺpcoch udávajú na prvom mieste skóre, za ním 

umiestnenie v poradí 132 krajín.  

Poznámka: Skóre sú normalizované hodnoty v rozsahu 0-100.  

Tabuľka č. 131 Ľudský kapitál a výskum 

 SVK CZ FR NE PL AT DE US NZ 

Celkové 

skóre/ 

Poradie 

32,8/58 43,0/33 55,4/15 55,9/14 42,3/37 59,9/7 62,7/3 58,1/11 54,2/17 

Stredoškolské 

vzdelávanie 
49,5/67 55,1/49 60,5/26 62,4/20 57,0/43 62,5/19 60,1/27 57,6/41 66,9/11 

Výdavky na 

vzdelávanie, 

% HDP 

3,9/70 3,9/72 5,5/20 5,2/32 4,6/56 5,4/26 4,9/44 5,0/42 6,3/12 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/index.html
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 SVK CZ FR NE PL AT DE US NZ 

Financovanie 

z verejných 

zdrojov/žiak, 

stredné školy, 

% HDP/os. 

20,7/45 23,5/23 25,9/15 21,9/34 20,9/43 27,1/12 23,4/25 22,7/31 21,3/40 

Stredná dĺžka 

školskej 

dochádzky, 

roky 

14,5/63 16,3/30 15,8/39 18,6/10 16,0/37 16,1/35 16,9/18 16,3/29 18,9/8 

Poradie PISA v 

čítaní, 

matematike a 

prírodných 

vedách 

469,4/38 495,5/23 493,7/25 502,5/15 512,8/9 491,0/27 500,4/18 495,3/24 502,9/13 

Pomer žiaci/ 

učiteľ, stredné 

školy 

11,2/41 11,5/45 13,3/59 14,3/66 10,5/34 9,3/22 11,8/49 14,6/71 13,6/63 

Terciárne 

vzdelávanie 
31,5/69 44,5/22 42,0/38 40,1/39 35,1/60 58,8/4 54,7/5 38,6/45 47,9/17 

Zapísaní na 

VŠ, % z 19-24 

r. 

45,4/67 63,8/44 67,6/38 87,1/13 68,6/35 86,7/14 70,3/33 88,3/11 83,0/17 

Absolventi 

STEM, % 
22,1/59 26,1/33 25,4/36 17,5/87 21,7/63 31/14 35,3/6 19,0/78 21,4/65 

Terciárna 

medzinárodná 

mobilita, %  

8,0/31 13,6/15 8,8/28 11,7/16 3,6/58 17,5/10 10,0/21 4,2/47 19,7/6 

Výskum a 

vývoj( R&D) 
17,5/46 29,5/37 63,7/12 65,0/11 34,7/33 58,3/16 73,2/6 78,3/2 47,6/21 

Výskumní 

pracovníci, 

plný 

úväzok/mil. 

obyv. 

3111,0/31 3976,0/26 4687,2/20 5796,1/9 3187,8/30 5868/8 5381,7/13 4408,2/22 5529,5/10 

Celkové 

výdavky na 

výskum a 

vývoj, % HDP 

0,8/46 1,9/18 2,2/14 2,2/15 1,3/28 3,2/5 3,2/6 3,1/8 1,3/27 

Globálni 

investori do 

podnikového 

výskumu, top 

3, mil. US$ 

0,0/41 0,0/41 86,1/7 82,4/9 45,4/35 55,5/25 94,1/2 100,0/1 48,0/32 

QS rebríček 

univerzít, top 

3 

16,5/57 31,5/38 68,8/11 65,1/13 29,1/40 43,5/25 70,4/10 98,8/1 49,8/18 

Zdroj: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/index.html 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2021/index.html
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5.4.1 Komparácia inovačných aktivtít medzi rokmi 2014 a 2021 

Dokument EÚ European Innovation Scoreboard 2021 (EIS) poskytuje údaje o inovačnej výkonnosti 

všetkých členských štátov EÚ a ďalších 11 európskych krajín formou ich individuálnych profilov, v 

ktorých porovnáva inovačnú výkonnosť príslušnej krajiny v roku 2021 s priemerom EÚ za tento rok. 

Obsahuje ďalšie údaje, umožňujúce získavať informácie nielen o celkovej výkonnosti, ale aj o stave a 

trendoch v jednotlivých oblastiach.  

Z nich možno spracovať prehľad o inovačných aktivitách porovnávaných krajín (Česká republika, 

Francúzsko, Poľsko, Holandsko, Rakúsko, Nemecko a čiastočne aj USA) v oblastiach, súvisiacich so 

vzdelávaním, výskumom a vývojom. Uvedený prehľad umožňuje porovnanie ich inovačnej výkonnosti 

v týchto oblastiach v roku 2021 s rokom 2014. Objektívnosť porovnania zabezpečuje metodika 

spracovania (skóre jednotlivých indikátorov v oboch rokoch je vypočítané porovnaním s hodnotami 

priemeru EÚ v roku 2014). Rozdiel medzi relatívnymi skóre reprezentuje zvýšenie resp. pokles 

výkonnosti príslušného ukazovateľa.  

Vysvetlenie: Prvý údaj (číslo pred lomkou) ukazuje relatívnu výkonnosť príslušného indikátora v roku 

2014, druhé číslo (pod ním) zasa túto výkonnosť v roku 2021. Ak je prvé číslo menšie, znamená to 

zlepšenie inovačnej výkonnosti, ak je väčšie, znamená to pokles. Veľkosť rozdielu vyjadruje veľkosť 

zmeny inovačnej výkonnosti. 

Tabuľka č. 132 Výkonnosť vybraných krajín v rokoch 2014 a 2021 

Porovnávané krajiny/ukazovateľ 

(indikátor) 
SVK CZ FR NE PL AT DE US 

SÚHRNNÝ INOVAČNÝ INDEX 
65,1/ 

71,0 

83,7/ 

94,4 

117,2/ 

122,3 

125,3/ 

138,5 

51,3/ 

65,9 

122,6/ 

133,6 

1225,2/ 

137,9 

n/a/ 

120 

Ľudské zdroje 
70,9/ 

79,4 

80,7/ 

86,8 

155,3/ 

157,5 

133,4/ 

149,7 

68,2/ 

67,7 

118,6/ 

127,8 

91,4/ 

104,1 

n/a 

Absolventi doktorandského 

štúdia (STEM) 

111,5/ 

77,0 

88,5/ 

100,0 

123,0/ 

100,0 

77,0/ 

77,0 

19,6/ 

19,6 

100,0/ 

100,0 

134,5/ 

134,5 

67,2/ 

82,7 

Obyvateľstvo 25 – 34 

s terciárnym vzdelaním 

49,6/ 

127,3 

50,4/ 

72,7 

169,4/ 

200,8 

169,4/ 

209,1 

155,4/ 

162,8 

120,7/ 

147,1 

38,0/ 

78,5 

125,5/ 

127,9 

Celoživotné vzdelávanie 
25,6/ 

30,0 

101,1/ 

80,0 

194,4/ 

206,7 

188,9/ 

206,7 

53,3/ 

43,3 

147,8/ 

153,3 

77,8/ 

81,1 

n/a/ 

Atraktívnosť výskumných 

systémov 

36,8/ 

63,5 

56,9/ 

83,5 

139,3/ 

131,0 

184,5/ 

198,1 

25,6/ 

44,3 

133,2/ 

155,1 

94,5/ 

103,1 
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Porovnávané krajiny/ukazovateľ 

(indikátor) 
SVK CZ FR NE PL AT DE US 

Medzinárodné vedecké 

publikácie 

62,4/ 

101,1 

82,7/ 

123,6 

96,7/ 

112,6 

162,1/ 

202,5 

39,5/ 

69,7 

150,1/ 

188,4 

102,1/ 

120,9 

129,1/ 

115,8 

Najviac citované publikácie (top 

10%) 

15,7/ 

41,8 

34,1/ 

43,2 

103,3/ 

88,4 

168,3/ 

156,0 

22,8/ 

43,6 

111,8/ 

107,7 

115,2/ 

105,6 

149,7/ 

135,1 

Zahraniční doktorandi 
48,3/ 

61,3 

71,6/ 

116,8 

269,3/ 

243,7 

246,8/ 

280,9 

13,8/ 

13,5 

156,6/ 

212,0 

41,4/ 

75,1 

n/a/ 

 

Digitalizácia 
94,7/ 

112,3 

91,7/ 

109,8 

97,2/ 

117,7 

152,6/ 

205,5 

60,9/ 

114,9 

120,3/ 

148,8 

117,3/ 

154,8 

 

Penetrácia širokopásmového 

pripojenia 

94,9/ 

122,5 

89,4/ 

122,5 

94,9/ 

114,0 

122,5/ 

187,1 

83,7/ 

154,9 

109,5/ 

130,4 

94,9/ 

144,9 

n/a/ 

 

Osoby s vyššími ako základnými 

digitálnymi zručnosťami 

94,4/ 

100,0 

94,4/ 

94,4 

100,0/ 

122,2 

188,9/ 

227,8 

33,3/ 

66,7 

133,3/ 

166,7 

144,4/ 

166,7 

n/a/ 

 

Financie a podpora 
31,3/ 

30,4 

92,3/ 

82,8 

1508,2/ 

178,7 

118,2/ 

131,0 

49,2/ 

66,7 

120,5/ 

134,2 

94,2/ 

109,9 

 

Výdavky na V&V vo verejnom 

sektore 

50,9/ 

35,1 

112,3/ 

98,2 

100,0/ 

94,7 

115,8/ 

91,2 

64,9/ 

54,4 

117,5/ 

135,1 

133,3/ 

142,1 

98,8/ 

93,7 

Výdavky rizikového kapitálu 
11,3/ 

25,0 

13,7/ 

37,5 

192,7/ 

292,8 

108,6/ 

231,2 

58,0/ 

61,9 

52,6/ 

58,6 

69,3/ 

136,4 

n/a 

Štátna podpora pre podniky V&V 
17,9/ 

27,8 

120,1/ 

93,4 

213,4/ 

213,4 

128,2/ 

115,1 

21,6/ 

86,9 

172,2/ 

186,0 

58,3/ 

47,2 

185,9/ 

119,0 

Podnikové investície 
55,6/ 

58,2 

71,8/ 

88,4 

9070/ 

108,7 

67,1/ 

84,3 

64,6/ 

72,7 

111,8/ 

122,0 

151,1/ 

170,8 

 

Výdavky na V&V v 

podnikateľskom sektore 

22,0/ 

31,5 

71,7/ 

90,6 

109,4/ 

109,4 

81,1/ 

111,0 

22,0/ 

61,4 

157,5/ 

171,7 

150,4/ 

168,5 

151,8/ 

155,7 

Výdavky na inovácie, ktoré nie sú 

v oblasti V&V 

103,5/ 

105,7 

96,7/ 

124,6 

52,3/ 

64,7 

18,9/ 

15,2 

126,5/ 

87,9 

64,4/ 

48,9 

152,5/ 

160,8 

n/a 

Inovačné výdavky na 

zamestnanca 

50,6/ 

55,6 

52,1/ 

73,9 

120,3/ 

137,8 

91,7/ 

114,5 

57,4/ 

48,2 

104,2/ 

122,1 

150,8/ 

186,5 

n/a 

Intelektuálne aktíva 
36,0/ 

41,8 

57,9/ 

51,7 

90,6/ 

72,1 

110,5/ 

117,4 

63,9/ 

73,2 

152,1/ 

136,5 

160,5/ 

132,7 

 

PCT patentové prihlášky 
13,8/ 

15,6 

20,1/ 

20,8 

118,4/ 

103,8 

150,5/ 

140,0 

13,3/ 

13,1 

153,8/ 

137,4 

222,4/ 

181,0 

100,3/ 

114,6 

Prihlášky ochranných známok 
59,2/ 

79,7 

77,4/ 

83,4 

78,8/ 

68,0 

107,3/ 

119,7 

74,4/ 

93,1 

135,3/ 

142,7 

116,8/ 

115,7 

62,8/ 

66,3 

Dizajnové prihlášky 32,9/ 72,2/ 77,8/ 78,4/ 98,4/ 167,1/ 148,9/ 25,6/ 
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Porovnávané krajiny/ukazovateľ 

(indikátor) 
SVK CZ FR NE PL AT DE US 

27,7 47,8 48,1 95,3 106,6 129,5 106,7 34,6 

Vysvetlivka: výkonnosť v rokoch 2014 sa nachádza v prvom riadku tabuľky. Druhý riadok obsahuje informácie z 
roku 2021. 
Zdroj: htpps://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm 

Spôsob – ako čítať a interpretovať uvedené dáta – možno ukázať na niekoľkých príkladoch:  

▪ Oblasť Osoby s vyššími ako základnými digitálnymi zručnosťami: výkonnosť Slovenska v roku 2014 

bola mierne pod úrovňou priemeru EÚ, tento priemer sme v roku 2021 dosiahli (nárast o 5,6 %); 

napríklad Česká republika, v roku 2014 s rovnakou inovačnou výkonnosťou ako Slovensko, v tejto 

oblasti stagnuje a v roku 2021 ostala jej výkonnosť na tej istej úrovni. Ale napríklad Holandsko, 

ktoré už v roku 2014 prevyšovalo priemer EÚ takmer dvojnásobne (188,9 %), dokázalo v roku 2021 

svoju inovačnú výkonnosť ešte zvýšiť o výrazných 38,9 % na 227,8 %.  

▪ Oblasť Inovačné výdavky na zamestnanca: inovačná výkonnosť Slovenska tejto oblasti bola v roku 

2014 na úrovni polovice priemeru EÚ (50,6 %) a v roku 2021 sa zlepšila o 5,0 %; napríklad Česká 

republika, v r. 2014 na porovnateľnej úrovni ako Slovensko (52,1 %) svoju výkonnosť v roku 2021 

zvýšila takmer o štvrtinu (21,8%) na výkonnosť 73,9% priemeru krajín EÚ. 

▪ Oblasť Výdavky na vedu a výskum vo verejnom sektore výrazne zasiahla pandémia CVOVID-19 – 

vo väčšine štátov EÚ došlo v porovnaní rokov 2014 a 2021 k poklesu inovačnej výkonnosti. Najväčší 

pokles z porovnávaných krajín zaznamenalo Slovensko (-15,8%), ktorého výkonnosť už v roku 2014 

bola iba na úrovni polovice priemeru EÚ. Z porovnávaných krajín malo v roku 2014 nižšiu výkonnosť 

ako priemer EÚ iba Poľsko (64,9%), kde došlo v roku 2021 k poklesu výkonnosti o 10,5%. 

5.5 Príklady dobrej medzinárodnej spolupráce  

5.5.1 INTRO (Introduction to Digital Learning) 

Medzinárodní partneri iniciatívy „INTROduction to Digital Learning“ (INTRO – „Úvod do digitálneho 

vzdelávania“) ukončili prvú fázu svojich diseminačných aktivít. Partnerstvo spoločne vytvorilo 

vzdelávacie materiály pre učiteľov, lektorov a študentov, zamerané na podporu integrovania 

digitálneho vzdelávania do ich dennej praxe.  

Spracovaných bolo spolu 16 tém, ktoré sú zamerané na všetky aspekty digitálneho vzdelávania, ako sú 

motivácia, základné pojmy, najbežnejšie techniky, či rady ako postupovať pri zdieľaní dokumentov 

a vytváraní motivačného a kooperačného online prostredia. Partneri spracovali aj príklady dobrej 
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praxe z medzinárodného prostredia, ktoré predstavujú zaujímavé iniciatívy z oblasti digitálneho 

vzdelávania, overené metodiky a užitočné aplikácie. Všetky vzdelávacie materiály boli pripravené 

v štyroch rôznych spracovaniach – formou videa, podcastu, PDF materiálu a kvízu a boli v prvej fáze 

disiminované prostredníctvom facebookových skupín. Partneri sa dohodli na vytvorení piatich 

samostatných skupín vo všetkých partnerských jazykoch, a to v slovenčine, angličtine, portugalčine 

a francúzštine.  

Členovia Realizačného tímu SRI prezentujú na Facebooku skupinu s názvom „INTRO – Úvod do 

digitálneho vzdelávania“. V priebehu dvoch mesiacov boli v pravidelných cykloch spomínané materiály 

zverejňované. Využitie Facebooku ako systému pre manažment vzdelávania „LMS“ malo okrem 

dostupnosti a jednoduchosti aj ďalší význam. Partneri cielia na vytvorenie online komunity učiteľov, 

ktorí budú v prostredí skupiny naďalej pokračovať vo výmene príkladov dobrej praxe. Ako dosiahnuť 

interakciu s členmi skupiny bola aj jedna z hlavných tém medzinárodného stretnutia partnerov.  

Medzinárodné stretnutie partnerov na Univerzite Lusófona v Lisabone  

Partneri zo všetkých partnerských krajín – Slovenska, Francúzska, Poľska a Portugalska sa stretli 

v dňoch 5. – 6. júla 2022 v Lisabone na svojom prvom osobnom medzinárodnom stretnutí. Vzhľadom 

na to, že partneri ukončili prvú fázu diseminačných aktivít, boli hlavnými témami stretnutia skúsenosti, 

tipy a úvahy, ako do budúcna podporiť aktivitu členov facebookových skupín.  
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Obrázok č. 95 Partneri na medzinárodnom pracovnom stretnutí na Univerzite Lusófona v Lisabone  

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

V úvode stretnutia si partneri prediskutovali skúsenosti zo svojich národných facebookových skupín. 

Všetky komunity sa stretávajú s malou interakciou z externého prostredia, preto sa partneri dohodli 

na novej disiminačnej stratégii v druhej testovacej fáze. V rámci stretnutia si partneri pripravili 16 

príspevkov, ktoré budú zdieľané dvakrát do týždňa v osemtýždňovom cykle. Príspevky boli 

koncipované tak, aby vyvolali reakciu publika a aby podnecovali jednoduchú odozvu.  

Ďalšou dôležitou témou stretnutia bola aj stratégia hodnotenia testovacej fázy. Partneri z Poľska 

pripravili formulár, ktorý prítomným odprezentovali. Spoločnými silami následne partneri pripravili 

finálnu verziu hodnotiaceho formulára a rovnako pripravili hodnotiaci formulár aj pre druhú testovaciu 

fázu. Do nasledujúceho obdobia bude úlohou slovenského tímu pripraviť záverečné zhrnutie získaných 

spätných väzieb.  
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Jedným z dôležitých komunikačných prvkov iniciatívy je aj organizácia webinárov. Každá partnerská 

organizácia je zodpovedná za organizáciu jedného webinára. Webináre prebiehajú v anglickom jazyku 

a pojednávajú o rôznych digitálnych témach. V predchádzajúcej priebežnej správe bol opísaný prvý 

webinár, organizovaný koordinátorom aktivity, spoločnosťou Leno Consulting. V sledovanom období 

sa dňa 29. júna 2022 uskutočnil aj druhý seminár s názvom „Digitálne vzdelávanie: ako vybudovať 

inkluzívnosť a angažovanosť v tímoch na diaľku“. Webinár bol organizovaný partnermi z Poľska 

a venoval sa témam:  

▪ inkluzívne vzdelávanie vo vnútri organizácie, 

▪ zapojenie účastníkov do online vzdelávania, 

▪ nové vzdelávacie trendy prispôsobené potrebám účastníkov, 

▪ odbúravanie tréningového preťaženia. 

Ostatné dva webináre budú organizované v mesiacoch september a október 2022. Členovia tímu 

INTRO zo Slovenska už pracujú na príprave programu webináru a postupne oslovujú expertov, ktorí by 

boli vhodnými spíkrami. 

5.5.2 WATT ELSE (NetWork for a dynamic Actors involved in the Transition of 

compeTences in the Energy field facing Learning challengeS in Europe)  

V termíne 20. až 23. jún 2022 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v rámci iniciatívy WATT ELSE na území 

francúzskeho departmánu Réunion. Cieľom tohto pracovného stretnutia bolo pokračovanie prác na 

zámeroch súvisiacich najmä s prípravou webovej stránky iniciatívy, zhrnutia vzdelávacieho programu 

v Štokholme a prehliadka moderných energetických projektov zameraných na uhlíkovo neutrálnu 

Európu. 

Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch partnera La cité des Métiers (v preklade Mesto 

živností, resp. povolaní) v meste Saint Pierre na juhu ostrova. Toto združenie je otvorené od roku 2014 

a je spolufinancované Európskou úniou a regiónom Réunion. Obyvateľom toto združenie ponúka 

jedinečný priestor na budovanie profesionálneho pracovného života bez ohľadu na vek. Združenie 

realizuje aktivity v súlade so súčasným stavom trhu práce a záujmami regiónu zamerané na 

poradenstvo, zamestnanosť a integráciu obyvateľstva do zamestnania. Témy, ktoré organizácia rozvíja 

sú: 

▪ orientácia v odboroch, objavovanie pracovných možností so záujemcami, 
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▪ tvorba tréningových ciest (štúdium -> zamestnanie), 

▪ vyhľadávanie voľných pracovných miest, 

▪ rekvalifikácia a vývoj zručností zamestnancov, 

▪ vytváranie a rozvoj podnikania, 

▪ mobilita pracovných síl, 

▪ rozvoj a posilňovanie talentov. 

Obrázok č. 96 Účastníci pracovného stretnutia 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Prvý pracovný deň bol zameraný na prezentáciu energetických štatistík ostrova, rekapituláciu 

vzdelávacieho kurzu v Štokholme a prezentovanie spätnej väzby na zlepšenie, ktorú účastníci (Švédsko) 

poskytli prostredníctvom dotazníka. Následne prebehla diskusia o webovej stránke iniciatívy, ktorá sa 

v súčasnosti kreuje. Partneri poskytli návrhy na dizajn webu a taktiež na jeho obsah, ktorý by mal byť 

tvorený z výstupov (energetické povolania, vzdelávacie odbory, energetické výzvy a ciele jednotlivých 
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krajín). Popoludní sa účastníci zúčastnili prehliadky prvého moderného energetického projektu 

spájajúceho poľnohospodárstvo a energetiku od spoločnosti Akuo Energy.185 

Dosiahnutie uhlíkovo neutrálnej Európy do roku 2050 si bude vyžadovať veľké množstvo pôdy na 

výstavbu energetických projektov. Pôda je však nutná najmä pre poľnohospodársku a potravinársku 

produkciu. Spoločnosť Akuo Energy dokázala skĺbiť potrebu týchto sektorov do jedného projektu, ktorý 

kombinuje solárne elektrárne s pestovaním plodín – tzv. Agroenergetické projekty. V súčasnosti 

spoločnosť prevádzkuje už 30 takýchto projektov po celom svete a na Réunione sa nachádza jeden 

z nich (až osem hektárov solárnych panelov). 

Obrázok č. 97 Agroenergetický projekt AkuoEnergy 

 
Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Spoločnosť Akuo Energy uzatvára zmluvu s vlastníkmi pôdy o prevádzke a výstavbe solárnych panelov 

na nosných kovových konštrukciách. Nosné konštrukcie pritom slúžia na zamedzenie plochy využívanej 

pôdy na energetické účely a ušetrenie pôdy pre poľnohospodárske účely. Majitelia pôdy tak môžu 

prenajímať pôdu pre poľnohospodárov aj naďalej. Svetlo však na využívanú pôdu dopadá menej a je 

preto potrebné upraviť zmes pestovaných plodín a v súvislosti s touto skutočnosťou taktiež doškoliť 

poľnohospodársku pracovnú silu. Elektrická energia zo solárnych panelov sa následne uskladňuje 

 
185 https://www.akuoenergy.com/en 

https://www.akuoenergy.com/en
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v batériovom úložisku a ďalej poskytuje do elektrizačnej a distribučnej siete. Výstavba a prevádzka 

takýchto projektov si v budúcnosti vyžiada kvalifikovanú pracovnú silu zo sektorov elektrotechniky, 

energetiky, stavebníctva, poľnohospodárstva, administratívy a bankovníctva. 

Druhý pracovný deň začal transportom účastníkov na severozápad ostrova do elektrárne spaľujúcej 

cukrovú trstinu, ktorú vlastní spoločnosť ALBIOMA186. Spoločnosť sa zameriava na výrobu zelenej 

elektrickej energie na celom svete (najmä spaľovanie biomasy a solárnu energiu). Pôsobí vo Francúzsku 

a francúzskych zámorských územiach, na Mauríciu a v Brazílii. Už takmer 30 rokov rozvíja partnerstvo 

s cukrovarníckym priemyslom na výrobu obnoviteľnej energie z cukrovej trstiny (presnejšie bagasy – 

vláknitého zvyšku cukrovej trstiny). Spoločnosť poskytuje približne 60 % výroby elektrickej energie na 

Réunione. Uvedená elektráreň sama poskytuje okolo 40 % elektrickej energie na ostrove. 

Obrázok č. 98 Elektráreň ALBIOMA 

 
Zdroj: ALBIOMA 

Spoločnosť má na Réunione inštalovanú kapacitu na výrobu energie vo výške 251 MW a zamestnáva 

213 pracovníkov. Počas sezóny cukrovej trstiny (tzv. „cukrová kampaň“), ktorá trvá štyri až šesť 

mesiacov, elektráreň funguje ako kogeneračná jednotka, ktorá využíva bagasu ako hlavné palivo a uhlie 

ako tradičné tepelné elektrárne. Cieľom spoločnosti je však transformovať výrobu elektrickej energie 

iba na spaľovanie cukrovej trstiny (bagasy). Tento proces začal v roku 2021 a predpokladá sa, že 

 
186 https://www.albioma.com/en/ 

https://www.albioma.com/en/
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elektráreň bude produkovať čistú zelenú energiu v druhom polroku roku 2024 využívajúc iba lokálnu 

cukrovú trstinu.  

Počas sezóny cukrovej kampane sú zariadenia na výrobu elektrickej energie poháňané spaľovaním 

bagasy, produkujú elektrinu a paru. Tento unikátny model funguje na princípe tripartitného 

partnerstva medzi Albiomou, distribučnými spoločnosťami (EDF) a spoločnosťami spracovávajúcimi 

cukrovú trstinu (tie výmenou za bagasu dostávajú paru a elektrinu potrebnú na ich aktivity) už od roku 

1992. Z jednej tony cukrovej trstiny partnerská spoločnosť dokáže vyprodukovať 115 kg cukru a 35 kg 

melasy, z ktorej sa následne dokáže vyrobiť 450 litrov rumu, 220 litrov bioetanolu a vinasa. Ako odpad 

z tohto procesu vznikne približne 300 kg bagasy, ktorá sa dá využiť na výrobu 30 kg hnojiva alebo na 

výrobu 120 KWh elektrickej energie. Finálny odpad z tohto procesu predstavuje 15 kg popola, ktorý 

nemá ďalšie využitie. Celý proces znázorňuje nasledujúci obrázok. 

Obrázok č. 99 Využitie cukrovej trstiny 

 
Zdroj: ALBIOMA 

Po ukončení prehliadky elektrárne nasledoval transport späť do priestorov partnera Cité des Métiers, 

kde pokračovali práce na výstupoch. Prebehla taktiež diskusia o realizácii realizovaného projektu 

Erasmus+ zameraného na propagáciu energetických (technických) odborov a povolaní pre ženy. Na 

záver pracovnej cesty partneri projektu diskutovali o termíne ďalšej, poslednej projektovej pracovnej 
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cesty do Patry v Grécku. Predpokladaný termín pracovného stretnutia je 25. – 26. august 2022. Termín 

ukončenia týchto aktivít je 31. august 2022. 

5.5.3 Európske združenie odborného vzdelávania – European Vocational Training 

Association  

Obrázok č. 100 EVTA – European Vocational Training Association (Európske združenie odborného 
vzdelávania) 

 

Zdroj: TREXIMA Bratislava 

Poznaním dobrých skúseností a výsledkov zo zahraničia, ich implementáciou do praxe v Slovenskej 

republike, s prihliadnutím na jej špecifiká a individualitu, je možné pozitívne ovplyvňovať jej 

rozhodovací proces a zvyšovať konkurencieschopnosť na medzinárodnom poli. Členovia Realizačného 

tímu SRI sú aj naďalej členmi EVTA, ktorá je hlavným aktérom v európskej diskusii o odbornom 

vzdelávaní a príprave. EVTA je uznávaná ako referenčná sieť, ktorú príslušní aktéri v Európe považujú 

za vedúceho partnera v oblasti celoživotného vzdelávania a riadenia odborných kompetencií. 

Realizačný tím SRI sa zúčastnil medzinárodného on-line pracovného stretnutia pod záštitou EVTA, na 

ktorom sa prezentovali zástupcovia z Palestíny problematikou správy a financovania Palestínskeho 

fondu na rozvoj zručností. Financovanie z fondu sa zameriava na analýzu finančnej udržateľnosti 

stratégií odborného vzdelávania a prípravy. Existujú tri kľúčové aspekty financovania: 
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▪ poplatky za odbornú prípravu; 

▪ stimuly a financovanie odborného vzdelávania a prípravy; 

▪ je vytvorený jedinečný nástroj politiky a sociálneho dialógu o financovaní odborného vzdelávania 

a prípravy, ponúkajúci geometrický a koncepčný rámec na modelovanie kritických otázok 

týkajúcich sa financovania a systémov financovania. 

Palestína je súčasťou siete ETF (European Training Foundation), ktorá spolupracuje a dopĺňa prácu 

Európskej komisie a prácu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pri podpore Palestíny. ETF vypracúva 

komplexnú štúdiu o sektore odborného vzdelávania a prípravy vo východnom Jeruzaleme s cieľom 

poskytnúť prehľad o jeho súčasnom stave a výzvach, ktorým čelí podpora tohto sektora. Projekt 

„Kvalifikovaná mladá Palestína“ sa zameriava na zlepšenie prechodu mladých ľudí do zamestnania a 

samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom lepších zručností a kompetencií (zručnosti 21. 

storočia). Spolupráca ETF sa zameria na poskytovanie odborných znalostí v oblasti podnikania, 

zlepšovania podnikateľských a digitálnych kompetencií, ako aj na metodiky na analýzu informácií o 

trhu práce.
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PREHĽAD PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K NÁVRHU PRIEBEŽNEJ SPRÁVY Č. 15 A JEJ 

PRÍLOHÁM  

Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

PaedDr. Hana 

Blažíčková, (MK SR) 

 

18.9.2022 

Správa – Kapitola 1: 

- V kapitole 1.3.4 na strane 193 v druhom odseku prosím upraviť 

text nasledovne: 

Pôvodný text: Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel považuje 

za veľký problém, ktorý je potrebné riešiť absenciu systému ďalšieho 

vzdelávania pracovníkov v kultúre a kreatívnom priemysle, 

nedostatočná podpora celoživotného vzdelávania a rozvoja 

zamestnancov kultúry. Bližšie sa venuje cieľom v oblasti zlepšenia 

vzdelávania pracovníkov v tomto sektore, dotknutým subjektom ako aj 

alternatívam a nástrojom riešenia tohto problému. 

Nový text: Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel považuje za 

veľký problém neexistenciu metodiky štatistického zisťovania pre tento 

sektor. Zväčša sa využívajú metodiky pre výrobný sektor. Výrazne sa táto 

chyba odráža na všetkých ostatných strategických nastaveniach 

 

Akceptované, zapracované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

a vyhodnocovania sektora kultúry a kreatívneho priemyslu. Uvedený 

problém definujeme od roku 2015 a dodnes k nemu nikto nezaujal 

žiadne stanovisko. Zároveň považujeme za veľmi potrebné finančne 

podporiť vytvorenie celostného systéme celoživotného vzdelávania 

nielen pre rozvoj zamestnancov kultúrnych inštitúcií ale aj pre podporu 

zamestnancov v nezriaďovanej kultúre a inštitúciách regionálneho 

charakteru. 

PaedDr. Hana 
Blažíčková, (MK SR)  

18.9.2022 

Správa – Kapitola 2: 

- V kapitole 2.2.19 na strane 312 prosím upraviť text nasledovne: 

Pôvodný text: V sektorovej štruktúre SRI patrí sektor k menším 

sektorom, pričom jeho podiel na celkovej zamestnanosti v SR sa od roku 

1995 do roku 2020 mierne znížil, a to na cca 1 %.  

Odôvodnenie: 

Toto konštatovanie považujem za vágne a to z dôvodu, ktorý sme 

definovali na str. 193 v druhom odstavci.  Zároveň na str. 314 uvádzate: 

 

 

Akceptované, zapracované. 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

Zhrnutie: V sektore kultúra a kreatívny priemysel v priebehu roku 2021 

vzniklo v rámci celej SR približne 810 ekonomických subjektov, pričom 

nové subjekty vznikali najčastejšie v Bratislavskom kraji. V období 

uplynulých piatich rokov (2017 až 2021) vzniklo približne 4 070 sektorovo 

špecifických ekonomických subjektov, pričom išlo primárne o subjekty v 

kategórii bez evidovaných zamestnancov, resp. v kategórii 1 až 9 

zamestnancov .  

Prosím vyradiť pôvodný text z materiálu.  

Ing. Iveta 
Šimonovičová 
(MDaV SR) 

19.9. 2022 

Správa – Príloha č. 23 Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu): 

- V  Tabuľke č. 3 (str. 25) žiadam pri aktivite  „Organizácia dní 

kariérového poradenstva pre základné školy s cieľom 

propagácie povolaní v stavebníctve, geodézii a kartografii“ 

nahradiť v stĺpci Monitoring plnenia aktivity slovo 

„nerealizované“ nasledujúcim textom: „MDV SR zabezpečilo na 

veľtrhu CONECO Racioenergia 2022 prezentáciu stredných 

odborných škôl vyučujúcich stavebné odbory, ktorej základným 

 
 

 
 
 
 

Akceptované, zapracované 
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Pripomienkujúci 
subjekt/osoba 

Dátum doručenia 
pripomienky 

Obsah pripomienky 
Stanovisko Realizačného tímu SRI k 

pripomienke 

cieľom bolo predstaviť možnosti štúdia so stavebným 

zameraním najmä žiakom základných škôl (v rámci ich 

kariérového poradenstva) a propagovať povolania v 

stavebníctve, na ktoré štúdium žiakov pripravuje.“   

 Odôvodnenie:  

Na vysvetlenie uvádzam, že aktivita nie je z nášho pohľadu veľmi šťastne 

sformulovaná. Jej znenie je zosúladené so znením podobnej aktivity v 

doprave, kde však kariérové poradenstvo je priamo súčasťou podujatia 

Študuj dopravu. Na veľtrhu Coneou tomu tak nie je, kariérové 

poradenstvo je súčasťou podujatia iba sprostredkovane (komunikácia s 

CPPPaP, odporúčania pre školy, ako majú propagovať svoje odbory aj 

nadväzujúce povolania, záujem zo strany CPPPaP, či niektorí 

základoškoláci prejavili záujem o stavebné odbory, ak áno, CPPPaP 

pomáha škole získať žiaka....). Napriek uvedenému podujatie spĺňa ciele 

aktivity. MDV SR bude prezentáciu stavebných škôl a povolaní 

zabezpečovať vždy v rámci veľtrhu Coneco.   
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Príloha č. 24 – Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a 

cestovný ruch): 

- V Tabuľke č. 4 (str. 20) poprosím neuvádzať Ing. Sekeráka ako 

zástupcu MDV SR a člena Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre 

odborné vzdelávanie a prípravu pre skupiny odborov 

vzdelávania Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, 

obchod a služby.  

Odôvodnenie: 

Ing. Sekerák  už nie je zamestnancom MDV SR, zmena člena pracovnej 

skupiny je aktuálne v riešení. 

 
 

 
 
 

Akceptované, zapracované 

 

Termín zaslania Priebežnej správy č. 15 a jej príloh na posúdenie členom RV SRI: 14.9.2022 

Termín zaslania pripomienok členov RV SRI k Priebežnej správe č. 15  a jej prílohám: 20.9.2022 

 




